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Månedsrapport mars 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/2643   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mars 2016 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 4,9 mill. kroner.  Det er små eller ingen endringer siden 

månedsrapport februar. Budsjetterte inntekter fra skatt, inntektsutgjevning  og rammetilskudd 

ser ut til å treffe godt i år. 

Sykefraværet februar 2016 viser 10 % som er lavere enn samme periode i fjor som var på 

11,8 %. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr mars) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-41 863 -54 487 4 873 0 -4 873 -5 367

539 1 643 9 405 9 405 0 0 % 0

31 121 32 807 97 008 96 115 -893 -1 % -913

44 138 43 772 181 639 181 639 0 0 % 0

69 945 70 307 259 933 255 433 -4 500 -2 % -4 456

29 386 32 863 129 616 126 044 -3 572 -3 % -3 572

7 629 5 908 24 089 24 089 0 0 % 0

152 893 172 101 621 759 614 159 -7 600 -1 % -7 600

34 546 33 122 123 550 121 243 -2 307 -2 % -2 826

-8 427 -21 618 20 848 34 848 14 000 40 % 14 000

-413 090 -438 806 -1 562 345 -1 562 345 0 0 % 0

9 458 13 415 99 370 99 370 0 0 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

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. 
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Rådmannens vurdering 

Det er lite nytt siden forrige månedsrapport. Det betyr at organisasjonen har kontroll på 

økonomien og har klart å tilpasse driften på en god måte. Det er gledelig å registrere at 

sykefraværet synker i forhold til samme periode i fjor.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Regnskap og årsrapport 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/2335   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2015 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 36.361.404,12 avsettes slik: 

kr 34.035.529,12 til disposisjonsfond 

kr 2.325.875,- settes av til disposisjonsfond «Fossefondet - realkapital». 

3. Kr 1.696.567,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld. Beløpet 

dekkes fra ubundet investeringsfond.  

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2015 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2015 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2015 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2016 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 30.438.706,-. 

Driftsregnskapet for 2015 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

36.361.404,12. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Rådmannen mener at det 

fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et tilfredsstillende og dekkende 

bilde på den samlede aktivitet i 2015. Det regnskapsmessige mindreforbruket er foreslått 

avsatt til disposisjonsfond. Fondet «Fossefondet – investeringer» klassifiseres også som et 

disposisjonsfond. Når godkjent regnskap og årsrapport er framlagt Fylkesmannen, vil 

Ringerike kommune formelt være ute av ROBEK registeret.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal omtale viktige  

hendelser samt en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet gjennom året. 

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det er 

framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2015. 
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Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 91,5 

millioner kroner. Det er overført 1,0 million kroner til investeringsregnskapet. Etter 

overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 på 36,3 millioner kroner.  

I budsjett 2015 var det lagt til grunn å dekke inn de resterende 27,6 million kronene av det 

akkumulerte underskuddet. Dette beløpet er dekket inn i sin helhet. Fylkesmannen vil så snart 

de har de nødvendige dokumentene melde Ringerike kommune ut av ROBEK.  

Året 2015 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune. Det har vært et år hvor 

usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt, skatteutjevning, integreringstilskudd og 

flere andre forhold har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 2015 

har vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. De største avvikene mot 

budsjett finner vi under avsetninger og overføringer (12,6 millioner kroner), skatt og 

rammetilskudd (8,2 millioner kroner) og finans (11,7 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert 

arbeidsgiveravgift har i 2015 blitt redusert med 36,4 til 151,2 millioner kroner ved utgangen 

av 2015. Driftsinntektene økte med 3,9 % i 2015, mens driftsutgiftene ble redusert med 0,15 

%. Dette viser at tiltakene som ble satt inn for å redusere driftsnivået har hatt effekt. Videre 

var reguleringspremien for 2015 lavere enn budsjettert og betydelig lavere enn i 2014.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste år for Ringerike kommune har vært å gjenvinne handlefrihet 

og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd. Det akkumulerte underskuddet er 

nedbetalt med regnskapet for 2015, men det er fremdeles noe vei å gå før kommunen har den 

økonomiske bufferen som er nødvendig for å takle uforutsette endringer i utgifter og 

inntekter. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble lavere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av 

beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Disposisjonsfondet som er kommunens buffer – som skal demme for utfordringer relatert til 

uforutsett utgiftsvekst og inntektssvikt i et begrenset tidsrom. Fondet utgjør nå 1,48 prosent 

av driftsinntektene. Dette er lavt og gjør kommunen sårbar og lite robust til å ta hånd om de 

utgifts- og inntektsvariasjoner som vil kunne oppstå.  

Normtall tilsier at disposisjonsfondet bør være på 10 % av driftsinntektene. For Ringerike 

kommune betyr det at disposisjonsfondet bør ha en saldo på 200 millioner kroner.  

 

I forbindelse med salg av eiendommer i 2015 er det satt av kr 1.696.567,- som ifølge vedtak 

fra 2012 skal brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Disse ble i regnskapsavslutningen 

for 2015 satt av til ubundet investeringsfond, og må benyttes nå i 2016. 

 

Rådmannens vurdering 

2015 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode 

resultater. Ringerike kommune har hatt stor framgang på Kommunebarometeret for 2016. 

Ringerike gikk opp 77 plasser fra året før og er med det på 193 plass (Kommunal Rapport pr 
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11/4 2016). Det er også gledelig at resultatene på medarbeiderundersøkelsen var gode, og det 

jobbes bevisst med å forbedre disse resultatene.  

 

Også i 2016 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene. 

Vi anser at vi nå har god økonomistyring, men at oppbygging av økonomisk buffer vil ha 

fokus i kommende år.  

Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør  

Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntekts- 

og utgiftssiden. 

 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2015  

2. Årsberetning 2015  

3. Revisjonsberetning regnskap 2015  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2015 

5. Årsrapport 2015 – legges fram i møtet 

 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Morten Varøy 
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Maksimaltid på kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum  

 

Arkivsaksnr.: 16/1415   Arkiv: Q52  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.04.2016 

77/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det innføres fra 01.06.2016 maksimal parkeringstid på 2 timer på kommunale 

parkeringsplasser i Hønefoss sentrum vist på vedlagte kartutsnitt. 

 

 

Sammendrag 

 

Ringerike Næringsforum har på vegne av næringsdrivende i sentrum tatt opp 

problemstillingen med at det er for liten «turn over» på parkeringsplassene i 

sentrumsområdet. Problem er økende som følge av at el-biler står gratis og ikke har noe 

insitament for å benytte rimeligere p-plasser i ytterkantene av sentrum. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Forretningene i sentrumsområdet har over tid hatt utfordringer med omsetningssvikt som 

følge av konkurranse fra kjøpesentre både lokalt og lengre unna. I tillegg er økning i 

netthandel en negativ faktor for denne delen av det lokale handelstilbudet. 

 

Rådmannen ser at sentrumsforretningene derfor er opptatt av at tilgjengelighetsfaktoren er 

best mulig for å bygge opp under omsetningen og levedyktigheten for sine virksomheter. 

 

El-bilparken er stadig økende og de fordeler som er gitt fra sentrale myndigheter medfører 

blant annet at el-biler kan stå gratis på kommunale parkeringsplasser. Dermed kan eiere av 

el-biler som har sitt virke i Hønefoss sentrum og pendlere med el-biler blokkere kommunale 

parkeringsplasser hele dagen uten kostnad og til ulempe for næringslivet lokalt. 

 

For å avskjære denne konsekvensen av insitamentene for å øke el-bilbruken og legge til rette 

for raskere «turn over» på kommunale plasser, foreslår rådmannen å innføre maksimal 

parkeringstid på 2 timer på sentrumsnære kommunale parkeringsplasser. 

 

Rådmannen har i prosessen vurdert om det kunne være aktuelt med enkelte plasser med enda 

kortere maksimaltid. Sett i lys av den pågående prosess rundt utviklingen av Hønefoss som 

handelsby og bosted, går rådmannen inn for en ordning som er enkel å administrere og har 

beskjedne kostnader for å etablere.  

 

Rent praktisk vil rådmannen sørge for at det skaffes tilveie «plastur» som kan klebes på 

bilens frontrute og viser hvor lenge den har stått på plassen. Disse urene tenkes distribuert til 

forretninger i sentrum hvor de kan kjøpes. 
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Maksimaltiden vil også programmeres i de aktuelle parkeringsautomatene, slik at de som 

løser billett automatisk holder seg innenfor regelverket. 

 

Vedlegg 

 

Kartutsnitt som viser utstrekning av 2-timerssone i Hønefoss 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler:  
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Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom husbanken,private utbyggere og kommunen  

 

Arkivsaksnr.: 16/2550   Arkiv: L71 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 03.05.2016 

78/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker samarbeid med private utbyggere for å benytte tilvisningsavtaler. 

Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private utleiemarkedet. 

Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen 

trygge og kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd med sakframstillingen.  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave er 

å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. De som ikke selv er i stand til å skaffe 

seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Hjelpen skal i størst mulig grad 

sette folk i stand til å mestre egne liv. 

Boligsosialt arbeid handler derfor både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Vanskeligstilte på 

boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/ eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. For de aller fleste vanskeligstilte 

er det lav inntekt som er årsaken til at de ikke får dekket sine boligbehov. De befinner seg 

ofte i en eller flere av følgende situasjoner: 

 Er uten egen bolig 

 Står i fare for å miste boligen sin 

 Bor i uegnet bolig eller bomiljø (dette gjelder kanskje spesielt barnefamilier) 

 

Grupper som er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet, er personer og 

familier med lave inntekter, unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv, flyktninger, 

tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med 

nedsatt funksjonsevne, blant annet utviklingshemmede. 

 

Beskrivelse av saken 

Hva er en tilvisningsavtale? 

Avtalen mellom utleier og kommune gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til 

eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker 

inngår leiekontrakt med boligeieren. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i 

prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De 

øvrige 60 prosent av boligene er ordinære utleieboliger. Som en «motytelse» til utbygger 
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tildeler Husbanken finansiering grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet 

til å binde renta i inntil 20 år. 

Avtalen gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene 

som er bundet av tilvisningsavtalen, som gjelder for 20 år. Den enkelte boligsøker inngår 

leiekontrakt med boligeier. Kommunen bindes ikke av en leieavtale og er ikke part i 

leieforholdet mellom boligeier og boligsøker. Her står den private aktøren for vedlikehold av 

boligen. Modellen er fleksibel for kommunen fordi de ikke bærer den økonomiske og 

juridiske risikoen. Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av boligen er 

en nødvendig forutsetning. 

 

Modellen fremmer inkludering og normalisering 

Tilvisningsretten gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som de vil kunne 

overholde målet om at sosialt vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljø. 

Modellen er like egnet for små som for store kommuner. Den gjør det lettere å skaffe boliger 

også i områder hvor det er få kommunale boliger i dag, og bidrar til at flere kommunale 

boliger kan integreres i ordinære og gode bomiljø. Dette er i tråd med prioriteringer ved 

tildeling av grunnlån fra Husbanken.  

 

Modellen styrker et profesjonelt utleiemarked 

Dette er et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig øke tilgangen på 

utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og ordinære 

utleieboliger i gode bomiljø. Husbanken registrerer i dag en stor interesse fra andre 

kommuner som ønsker å gjøre det samme som Oslo og Ringsaker.  

 

Rådmannens vurdering 

Lov om helse og omsorgstjenester § 3-7 definerer kommunens ansvar i forhold til boliger for 

vanskeligstilte slik:  

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 

årsaker». 

Ringerike kommune har lenge søkt å realisere sine forpliktelser ovenfor vanskeligstilte på 

boligmarkedet i samarbeid med Ringerike Boligstiftelse. Dette samarbeidet fungerer 

utmerket i forhold til de som er i akutt bolignød, og som trenger midlertidig kommunalt 

botilbud. 

Men når det gjelder det helhetlige boligsosiale arbeidet i kommunen, har dette samarbeidet 

klare begrensninger og aktiviserer ikke samfunnets samlede ressurser. Regjeringen har gitt 

klare føringer for at alle skal bo godt og trygt. Dette er en viktig basis for at man skal kunne 

ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en ramme 

for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen og nærområdet 

har ofte avgjørende betydning for oppveksten til barn og unge. Det er derfor viktig å forsterke 

innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, 

og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. 
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Dette løses ikke ved ensidig å ha fokus midlertidige kommunale husværer for mennesker som 

er vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet, men også stimulere til etablering av gode og 

trygge utleieboliger, både når det gjelder beliggenhet, standard, pris og langsiktighet. 

Ved å ensidig benytte Ringerike Boligstiftelse som samarbeidspartner i forhold til disse 

utfordringene, tar kommunen på seg unødvendige arbeidsoppgaver og unødvendig 

økonomisk og juridisk ansvar. Hovedtyngden av løsningspotensialet ligger i det private 

utleiemarkedet, som i dag er optimalt utnyttet. Dette ikke minst på grunn av de nye behov 

som flyktningsituasjonen genererer i forhold til bosetting. Derfor er det etter rådmannens syn 

viktig at kommunen benytter alle statlige insitament for å styrke og stimulere det private 

utleiemarkedet, samtidig som man sikrer seg at de målgruppene som er et klart kommunalt 

ansvar prioriteres. «Tilvisningsavtalen» er et slikt virkemiddel. 

En rekke kommuner vurderer i dag å benytte tilvisningsavtaler som verktøy for å 

imøtekomme de behov og de forpliktelser kommunen har i forhold til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Oslo og Ringsaker kommune har kommet langt i slike prosesser, og mange 

kommuner er ferd med å etablere slike tiltak. Slik rådmannen ser det, kan de viktigste 

grunner for å søke å gå inn på slike avtaler oppsummeres slik: 

 For kommunen betyr en tilvisningsavtale at de får tilgang til flere utleieboliger med 

bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører.  

 Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, og vil til enhver tid 

kunne tilvise opp til 40 prosent av boligene. Dersom kommunen ikke benytter seg av 

en bolig som står ledig, har utleier rett til å leie denne ut på det ordinære leiemarkedet. 

 Kommunen sparer bruk av ressurser ved at man unngår ekstra leiekostnader for så å 

søke disse inndekt ved framleie. Kommunen reduserer administrasjonskostnader ved 

at leietaker inngår leiekontrakt direkte med huseier. 

 For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt og forutsigbart bomiljø, og 

ikke minst barnevennlige boforhold for de som trenger det. 

 For beboerne betyr dette fravær av negativ stigmatisering og lettere og bedre 

integrering. Dette gjelder både migranter og etnisk norske som også kan ha store 

behov for integrering på nytt bosted. 

 For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med Husbankens 

grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 

år. I tillegg kan visse tilskuddsordninger vurderes. Dette vil normalt gi utleier de 

nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er nødvendig i 

et utleieprosjekt. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunen, som et supplement til avtalen med Ringerike 

boligstiftelse, i samarbeid med husbanken og private utbyggere søker å benytte 

tilvisningsavtaler ved framtidige boligbyggeprosjekter i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

 Ingen 
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 Ringerike kommune, 21.04.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Valg av meddommere til Ringerike tingrett  

 

Arkivsaksnr.: 15/9606   Arkiv: X42 &15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1.1.2017 

til og med 31.12.2020 

 

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2017 til og med 

31.12.2020. Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer 

fyller vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det nye kommunestyret skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen.  

 

Justisdepartementet har oppfordret kommunene om å bruke media for å få personer til å 

melde sin interesse for vervet. Det er annonsert på kommunens internettsider, Facebook og i 

NRK Buskerud. Spesielt de yngre og de med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å melde 

seg, da vi har hatt en høy gjennomsnittsalder på meddommerne i inneværende periode og det 

er for få personer med innvandrerbakgrunn 

 

Det har vært mange som har meldt sin interesse for vervet. Den store interessen har vært 

positiv fordi man nå har klart å få en bedre alderssammensetning, selv om det fortsatt er få av 

de yngste personene. Dessverre er det fortsatt for få personer med innvandrerbakgrunn. Ofte 

er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med innvandrerbakgrunn ikke 

ønsker å stille til valg som meddommer. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges skal være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må tilstrekkelige norskkunnskaper og ha plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 
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Domstollovens § 68 fastslår at vedtaket formannskapet, om hvem som foreslås som 

meddommer, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1.1.2017 

– 31.12.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Valg av særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker 2017 - 2020  

 

Arkivsaksnr.: 16/1293   Arkiv: 033 V64 &15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Personer på vedlagt liste velges som meddommer i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2017 – 31.12.2020 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret skal velge meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 2017 – 

2020. 23. februar mottok vi brev fra Nedre Buskerud jordskifterett som opplyser at det skal 

velges 10 medlemmer til jordskifteutvalget. Vi har 11 kandidater, og Nedre Buskerud 

jordskifterett har pr. telefon bekreftet at de ønsker at alle 11 velges. 

 

Det følger av jordskiftelovens § 8 at medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som 

jordskifteretten til vanlig behandler i kommunen. Lensmannsskjønn, som gjelder fast 

eiendom, er nå avviklet og kompetansen overført jordskifterettene. Dette gjør at retten ønsker 

økt skjønnskompetanse hos meddommerne. I enkelte saker kan jordskifte skje i kombinasjon 

med skjønn. De fleste av sakene innebærer befaring. Medlemmene må derfor ha normalt god 

helse og kunne ta seg frem i terrenget. 

 

Juridiske forhold  

 

Domstolloven pålegger kommunen å foreta valget av meddommere før 1. juli. 

Jf. domstollovens § 73 skal kommunen kontrollere at personene som velges fyller 

vandelskravene. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Domstollovens § 68 fastslår at forslaget fra formannskapet, på nye meddommere, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 
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Trykte vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting Lagmannsrett  

 

Arkivsaksnr.: 16/2132   Arkiv: X42 &15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som lagrettemedlemmer/meddommer i Borgarting 

lagmannsrett for perioden 1.1.2017 til og med 31.12.2020 

 

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett for 

perioden 1.1.2017 til og med 31.12.2020. Det er foretatt vandelskontroll av personene som er 

foreslått. Samtlige personer fyller vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det nye kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting 

lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har bestemt at det skal velges 11 kvinner og 11 menn 

fra Ringerike kommune. Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av 

befolkningen.  

 

Justisdepartementet har oppfordret kommunene om å bruke media for å få personer til å 

melde sin interesse for vervet. Det er annonsert på kommunens internettsider, Facebook og i 

NRK Buskerud. Spesielt de yngre og de med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å melde 

seg, da vi har hatt en høy gjennomsnittsalder på meddommerne i inneværende periode og det 

er for få personer med innvandrerbakgrunn 

 

Det har vært mange som har meldt sin interesse for vervet. Den store interessen har vært 

positiv fordi man nå har klart å få en bedre alderssammensetning, selv om det fortsatt er få av 

de yngste personene. Dessverre er det fortsatt for få personer med innvandrerbakgrunn. Ofte 

er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med innvandrerbakgrunn ikke 

ønsker å stille til valg som meddommer. 

 

Til lagmannsretten er det lagt vekt på at personene som foreslås har tidligere erfaring fra 

lagmannsrett eller tingrett. Dette er i tråd med at antallet meddommere ble redusert for 

inneværende periode. Hensikten er å heve kompetansen på de som velges. 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges skal være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må tilstrekkelige norskkunnskaper og ha plettfri vandel. 
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Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Domstollovens § 68 fastslår at vedtaket formannskapet, om hvem som foreslås som 

meddommer, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2017 til og med 31.12.2020. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Daglig fysisk aktivitet i grunnskolen  

 

Arkivsaksnr.: 16/2611   Arkiv: A14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 04.05.2016 

82/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 

 

 

Sammendrag 

Under behandlingen av handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet hver 

dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen er et viktig folkehelsetiltak. Forskning viser også at en 

fysisk aktiv livsstil har positiv virkning på elevens læringsevne og utbytte av opplæringen.  

Oppdraget til rådmannen utrykker et omfang på 1 time fysisk aktivitet daglig. Det sies ikke 

noe om aktiviteten skal forutsette bekledning for fysisk aktivitet og dusjing, eller om 

aktiviteten skal foregå innenfor dagens start- og sluttidspunkter for skoledagen. 

Rådmannen skisserer to overordnede modeller for å innføre daglig fysisk aktivitet for elever 

på alle trinn. 

 

Økt daglig fysisk aktivitet er ikke forankret og drøftet med skolene eller organisasjonene.  

 

Grunnskoleopplæringen opererer med et minste årstimetall innenfor barnetrinnet og 

ungdomstrinnet fordelt på fag. Ringerike kommune tilbyr elevene dette minstetimetallet. 

Skoledagens inndeling varierer noe fra skole til skole. Cirka 1/3 av elevene (1000 elever) i 

kommunen har skoleskyss. 

Kroppsøvingsfaget er fordelt med 2 t/u på alle trinn. I tillegg har mange av elevene på 

ungdomstrinnet valgfag som gir fysisk aktivitet. 

 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at 1 time daglig fysisk aktivitet skal ses sammen med 

den allerede timeplanlagte fysiske aktiviteten. – kroppsøvingstimene. 

 

Alternativ A daglig 1 time (60 minutter) fysisk aktivitet – utvidelse av skoledagen 
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Det er ikke mulig å «presse» inn 1time mer for elevene innenfor dagens start- og 

sluttidspunkter ved skolene.  

Det betyr at skoledagen må utvides og skoletransporten endres.  En slik organisering av 

tiltaket er krevende, særlig fordi mye av skoletransporten foregår med ruter der allmennheten 

og skolebarna befordres sammen. 

 En slik organisering vil medføre ventetider før og eller etter undervisning for de dagene det 

ikke er lagt inn ekstra time til fysisk aktivitet. Slike ventetider for elevene krever tilsyn.  

 

Alternativ B  daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter. 

Organisering av daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter vil bety at 

pausetiden (friminuttene) mellom læringsøktene i fag reduseres.  

Det kan være teknisk mulig å «frigjøre» inntil 30 minutter til daglig fysisk aktivitet på denne 

måten under forutsetning av at aktiviteten ikke krever skifting og dusjing. Økt fysisk aktivitet 

kan og bør i stor grad foregå utendørs. 

 

Uansett valg av modell, må den fysiske aktiviteten planlegges, koordineres og organiseres av 

en eller flere kompetente personer. 

 

Ungdomstrinnet 8. – 10.trinn – reduksjon av pausetid (friminutt) 

På ungdomstrinnet kan det frigjøres tid ved å kutte i friminutt/pausetid, og på den måten 

oppnå ca. 30 minutter til fysisk aktivitet de dagene elevene ikke har kroppsøving på 

timeplanen. 

 

Barnetrinnet 1. – 7 trinn -  uten å redusere pausetid (friminutt) 

På barnetrinnet er det mulig å tilnærme seg læringsmål gjennom en kombinasjon av fag og 

fysisk aktivitet i opplæringsøktene. Mange faglig spørsmål kan eksemplifiseres og forklares 

gjennom arbeidsformer som gir fysisk aktivitet.  

3 økter fysisk aktivitet kan ukentlig legges inn i andre fag. Sammen med 2 kroppsøvingstimer 

vil dette gi elevene 5 økter fysisk aktivitet ukentlig. 

 

Kompetanse 

For å lykkes med å innføre daglig fysisk aktivitet for elevene, må skolene ha kompetente og 

motiverte medarbeidere. Aktivitetene bør legges inn i skolenes årsplaner, planlegges godt og 

være forutsigbare. 

Ved innføring av nye tiltak, bør alle berørte, ansatte, elever og foreldre få uttrykke 

synspunkter på, og delta i planlegging og utarbeidelse av opplegg.  

Skal innføring av daglig fysisk aktivitet for alle elevene bli og oppleves som et positivt tiltak, 

må det ikke oppleves som «noe som er tredd ned over hodet» på skolene, elevene og 

foreldrene.   

 

Økonomiske forhold 

Rammen til grunnskolene i Ringerike må økes hvis daglig fysisk aktivitet for elevene skal 

innføres.  

 

Modell A – utvidelse av skoledagen forutsetter flere lærer til å planlegge, organisere og lede 

aktiviteten.  
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Med vel 3000 elever i Ringeriksskolen betyr at minst 100 elevgrupper skal ha fysisk aktivitet 

3 ganger i uka i tillegg til timeplanlagt kroppsøving, noe som betyr 300 lærertimer/uke, eller 

ca. 15 lærerstillinger. Dette gir en årlig kostnad på vel 10 millioner kroner. 

 

Modell B – daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter 

En slik organisering kan gjennomføres uten økt bruk av lærertimer på barnetrinnet.  

På ungdomstrinnet med nesten 1000 elever fordelt på 7 skoler må den fysiske aktiviteten 

organiseres i minst 25 elevgrupper de 3 dagene elevene ikke har kroppsøving på timeplanen. 

Rådmannen forutsetter at aktiviteten organiseres, planlegges og ledes av lærere. Dette utgjør 

ca. 37 lærertimer/uke, eller 1,5 lærerstilling. Kostnaden ved denne modellen er vel 1 million 

kroner.  

 

Kompetanseheving og utstyr. 

Om Ringerike kommune skal starte med daglig fysisk aktivitet for alle elevene, er det viktig 

at personalet har tilstrekkelig med kompetanse innenfor det aktuelle området.  

Kompetanseheving rettet mot daglig fysisk aktivitet bør prioriteres.  

Skolene kan trenge en del utstyr, noe som også har en kostnad, estimert til kr 500 000,-.  

 

Rådmannens vurdering 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt kjent. Tiltak som daglig fysisk 

aktivitet er innført noen steder de siste årene, blant annet ved Sylling barne- og 

ungdomsskole og i Drammen kommune. Ulike modeller benyttes. For å lykkes med et slikt 

tiltak er det vesentlig at medarbeiderne ved skolene er positive og at elevene får oppleve ekte 

bevegelsesglede. Dette forutsetter gode planer og at aktivitetene ledes av medarbeidere med 

god kompetanse på området. 

Rådmannen anbefaler at det arbeides videre for å få enkeltskoler til å prøve ut ordninger 

skoleåret 2016/2017 som gir en økt med fysisk aktivitet hver dag.  Det er et mål at en slik 

ordning gjennomføres på alle skoler i løpet av tre år. Rådmannen vil i 1. tertial foreslå å 

avsette midler til et slikt forsøk for høsten 2016.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Folkehelsemeldingen (2012 - 2030) - evaluering av framdrift  

 

Arkivsaksnr.: 16/2505   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Evaluering av framdrift av Folkehelsemeldingen tas til orientering  

 

Sammendrag 

 

Folkehelsemeldingen (2012 – 2030) ble vedtatt som retningsgivende for folkehelsearbeidet i 

Ringerike kommune i Ringerike kommunestyre 21.02.13, sak 12/4733-14. Mål, visjoner og 

føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og 

styringssystemer, og det skal foretas en evaluering av fremdrift. 

Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen er et strategisk dokument som angir veivalg og 

virkemidler for å bedre den framtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 

Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 

for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 

arbeidet for å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen: 

 

1. Ringerike – Best for barn 

2. Ringerike – aktivitet for alle 

3. Ringerike – folkehelsekommunen 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyrets vedtak legger til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et 

strategisk dokument. Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i 

utvikling av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som et grunnlag for 

beslutninger i enkeltsaker og for strategiske valg ved behandlingen av handlingsplan.  

Folkehelse er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder, og det sies at kun 10 % av 

folkehelsearbeidet foregår i helsetjenesten og 90 % i det øvrige. 

En arbeidsgruppe med deltagere fra hver sektor har evaluert framdriften i arbeidet med 

folkehelsemeldingen høsten 2015, og det vises i saken til noen eksempler fra sektorene.  

 

Beskrivelse av saken 

Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 

oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig deltakelse, samt innspill fra 

folkevalgte og høringsinstanser. 

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en samfunnsutvikling 

som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: 

utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre var og 

medvirkning. 
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Kommunene skal ha løpende oversikt over folkehelsen i henhold til Folkehelselovens § 5. 

Folkehelseinstituttet gir hvert år ut en folkehelseprofil som bidrag til kommunens arbeid med 

å holde løpende oversikt over helsetilstanden og de faktorer som påvirker denne. 

Folkehelseprofilen er delt inn i temaområder som retter seg mot helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Den inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole 

levevaner, helse og sykdom. 

 

Folkehelseprofilen 2014 ble lagt fram i Ringerike kommunestyre 24.04 2014, sak 47/14.  

Kommunestyret ba i sitt vedtak om at Ringerike kommune prioriterer helsefremmende og 

forebyggende arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen ligger dårligere an 

enn landsgjennomsnittet. 

 Ringerike kommunes folkehelseprofil viser at kommunen har størst utfordringer på 

områdene levekår, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilen 2015 og 2016 viser liten 

positiv endring sammenlignet med tidligere år. En positiv utvikling av kommunens 

folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt lavere psykisk og somatisk 

sykelighet i befolkningen vil på sikt vise om vi er på rett vei. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012 sier at kommunen skal utarbeide et 

samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 

folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 

Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunes plansystem vil bli vist i sak om 

Planstrategi i kommunestyret i juni 2016. 

 

Fylkesmannen i Buskerud foretok høsten 2014 tilsyn med status for Ringerike kommunes 

folkehelsearbeid. Temaet for tilsynet var kommunens løpende oversikt over befolkningens 

helsetilstand, og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. 

 I sammendraget fra tilsynet går det fram at folkehelse er kjent og implementert i store deler 

av organisasjonen: «Folkehelsemeldingen synes å ha etablert en plattform for et godt 

tverrsektorielt samarbeid, samt en felles forståelse for betydningen av folkehelsearbeidet og 

et tverrsektorielt samarbeid.  Det synes å ligge enkelte utfordringer knyttet til en videreføring 

og videreutvikling av det arbeid som er igangsatt».  

Videre går det fram at: «Folkehelsemeldingen for Ringerike kommune er det dokument, som 

ved tilsynet fremsto som kommunens samlede oversiktsdokument, hva gjelder befolkningens 

helsetilstand og de faktorer som påvirker denne. Flere av deltagerne i arbeidet med 

folkehelsemeldingen inngår i arbeidsgruppen for rullering av kommuneplanen (samfunnsdel 

og arealdel)». Dette samsvarer med at Kommunestyret ber om at folkehelsemeldingens mål, 

visjoner og føringer skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer. 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030, vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.04.15, 

sak 62/15 er folkehelse beskrevet, og flere av folkehelsemeldingens mål er å finne i 

samfunnsdelens visjoner og hovedmål. Et av disse målene rettet mot befolkningen er «Helse i 

alt vi gjør og aktivitet for alle». 

Folkehelsearbeid er langsiktig, målsettingene er overordnende og det vil ta tid å oppnå 

målene. Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i folkehelsemeldingen, og 

arbeidsgruppen har lagt disse til grunn ved evaluering av fremdriften.  

 

Noen eksempler på folkehelsetiltak i sektorene er: 

Styrking av skolehelsetjenesten, innføring av TIBIR - en metode som brukes for å fange opp 

barn i risiko for skjevutvikling, mot barnehageplass til alle på ettårsdagen, Frisklivssentralen, 

Utstyrssentralen, Ti på topp – en turkampanje, Tufteparken, ungdomsteam, 

barnefattigdomsprosjekt, folkemøter opp mot prosjekter, Hønefoss som sykkelby, 
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samarbeidsavtale med Frivillighetssentralen og utvidet samarbeid med frivillige lag og 

foreninger. 

 

Frivilligheten er blant annet opptatt av å knytte kontakter, danne nettverk, ha tilgjengelige 

lokaler og utstyr, kompetanse og å ha «en vei inn» i Ringerike kommune. Dette kom fram på 

innspillkonferansen arrangert av Frivillighet Norge og Ringerike kommune høsten 2014. 

Frivillighet Norge informerte i tillegg om frivillighet på kommunestyrets temamøte i januar 

2015. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at folkehelsemeldingen (2012-2030) er et strategidokument som er 

overordnet og langsiktig. Ringerike kommune tar folkehelseutfordringen på alvor og vil 

bestrebe seg på å integrere folkehelseperspektivet som et viktig element i alle politiske 

vedtak og prosesser. Det blir viktig å legge til rette for en bred medvirkning i arbeidet med å 

implementere folkehelse i alt som gjøres. Ringerike kommune kan gjennom målrettet arbeid, 

bli en foregangs-kommune i hvordan folkehelse kan være et viktig element i 

kommuneplanleggingen. 

Folkehelsetiltak utøves i den kommunale tjenesteproduksjonen daglig og innenfor mange 

sektorer. Kommunen gir også tilskudd til lag og organisasjoner som iverksetter gode 

folkehelsetiltak i sitt nærmiljø. Her er det særlig fokus på lavterskelaktiviteter rettet mot barn 

og unge. 

Rådmann vil fokusere på følgende forhold: Ringerike kommune vil synliggjøre folkehelse i 

egne planer på kort og lang sikt, initiere og planlegge lokale prosjekter, arrangere 

idedugnader, bidra til aktiv medvirkning og ansvar i prosjekter, tiltak og aktiviteter. 

Oppfølging av arbeidet med frivilligsektor, kommunens administrasjon og tillitsvalgte blir 

viktig samt at fokuset på universell utforming følges opp. 

Folkehelse blir noe alle sektorer skal tenke i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

planer og tiltak. 

  

Vedlegg: Folkehelsemeldingen  

 

 Ringerike kommune, 20.04.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Bjørg Nordanger  
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390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. gangs 

behandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/4913   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

84/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas. 

2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på 

Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken. 

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse, 

lavblokkbebyggelse og firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Kjelstad i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, 

miljøvennlige og tilgjengelige, med gode og tilrettelagte uterom og lekeplasser av høy 

kvalitet.  

 

Det legges til rette for ca 34 boenheter, hvorav 13 er kjedete eneboliger, 12 enheter er i 

firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter i en lavblokk. Planforslaget vil sikre en god 

fortetting i et allerede etablert boligområde, som er avsatt til framtidig boligområde i 

kommuneplanens arealdel. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 31.08.2015, sak 69/15. 
 Se "Lenker" for saksdokumenter fra 1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn. 

 

Vedtakspunkt nr 4 i HMAs vedtak var: 

"Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og nærmere 

vurdering av trafikksikkerheten foreligge." 

 

Vedtakspunktet er fulgt opp gjennom innføring av krav om opparbeiding av opphøyet 

gangvei langs Klekkenveien (Fv. 163). 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling og består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Området er ikke tidligere regulert og tilstøter ingen gjeldende reguleringsplaner. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringerike Kommune 2007-2019, 

vedtatt 13.08.2007, der planområdet er avsatt til boligformål.  

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Endringer i plankartet 

-SPA1 (parkering for BBB1) er trukket lenger fra Klekkenveien for å tilfredsstille kravet om 

15m byggegrense fra denne. 

- Formål BBB2 er endret til BKS3 ettersom denne skal bebygges med konsentrert 

småhusbebyggelse (firemannsboliger). 

-Endring av grønnstruktur for å imøtekomme merknader fra Statens vegvesen.. 

Endringer i bestemmelsene: 

-Utnyttelse på BKS2 er senket fra 55% BYA til 45% BYA. 

-BBB2 er endret til BKS3. Det er gjort justeringer av bestemmelsene for å tilpasse dette. 

-Bestemmelser til LNF er tatt ut. 

-Bestemmelse om støyskjerming er tatt ut og erstattet av krav om dokumentasjon av 

tilfredsstillende støyforhold. 

-Bestemmelser om frisikt og utforming av trafikktiltak er endret for å imøtekomme innsigelse 

fra SVV. 

 

 

Høringsuttalelser 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen (SVV) fremmet i brev datert 16.10.2015 innsigelse grunnet manglende 

ivaretakelse av krav til byggegrense mot veg og ivaretakelse av frisiktsoner i kryss mot 

fylkesveg.  

 

Revidert forslag ble oversendt SVV 11.01.2016 og innsigelsen ble formelt trukket i brev 

datert 27.01.2016. 

 

Merknader og uttalelser 

Det kom inn totalt 4 merknader til planen i tillegg til innsigelsen fra SVV. Merknader og 

uttalelser til planforslaget med forslagstillers og rådmannens kommentar følger mer 

utfyllende i planbeskrivelsen. 

 

Statens vegvesen (SVV), datert 16.10.15  

SVV hadde i tillegg til innsigelsespunktene merknader til utforming av kryss, sikker 

skoleveg, universell utforming, støy og avgrensning av plan. Det ble også opplyst at 

fartsreduksjon til 40 km/t ikke ble ansett som aktuelt men at 50 sone kunne vurderes ved 

nærmere forespørsel om dette.  

Merknadene er i stor grad fulgt opp med unntak av endring av plangrense. 
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Fylkesmannen i Buskerud (FMBU), datert 21.10.15 

FMBU hadde merknader vedrørende Klima og energi, Barn og unge med særlig hensyn til 

trafikksikkerhet, støy og plassering av planområdet i forhold til nasjonale føringer for 

samordnet areal og transport. FMBU mener det er uheldig at tilsigsbekken legges i rør og 

anmoder om at kommunen vurderer grunnforholdene grundig. 

Merknadene er i stor grad imøtekommet. Det er vurdert at tilsigsbekken har en vannføring og 

vannkvalitet som gjør det lite hensiktsmessig å føre denne som åpen gjennom planområdet. 

Planområdet er tidligere avsatt til bolig, men forslaget som forelegges til 2.gangs behandling 

har en noe lavere utnyttelse enn opprinnelig og bebyggelsen planlegges mer oppsplittet, noe 

som ventes å føre til bedre innpasning mot eksisterende bebyggelse. Det er utført omfattende 

undersøkelser av grunnforholdene. 

 

Aut. El. Inst. Knut Kristiansen AS, datert 21.10.15 

Ber om at drenering fra eiendommen går mot planområdet og ber om at dette hensyntas.  

Kristiansen er positiv til fartsreduksjon, men er skeptisk til opphøyet krysningspunkt. Mener 

videre at plassen som nyttes som busstopp ikke er regulert til busstopp og at praksisen med 

stopp her gir ulemper for drift av eiendommen og uønsket aktivitet på stedet.  

Merknadene fra Kristiansen er i stor grad fulgt opp i planforslaget. Det tilrettelegges for å 

nytte busstopp lenger opp i Klekkenveien.  

 

Eli Nilsen, datert 22.10.15 

Reagerer på at bebyggelsen vil virke fremmed i området og stiller spørsmål ved om 

støyskjermingen kan få en reflekterende virkning som medfører økt støy for eiendommen. 

Ber videre om å bli varslet med hensyn til beplantning og tiltak på infrastruktur. 

Merknaden er i stor grad hensyntatt gjennom oppsplitting av bebyggelsen. Det anses at 

nabovarsling og varsling i forbindelse med tilknytning til kommunalt anlegg vil sikre 

informasjon. Konsekvensene av plasseringen av støyskjerming er vurdert ikke å gi vesentlig 

ulempe for bebyggelse mot veien. Det bør imidlertid sees nærmere på om det kan avtales en 

bedre plassering av disse. Rådmannen har ikke funnet det naturlig å legge inn dette som krav 

da det ville skapt en usikkerhet rundt gjennomføringen som ikke er ønsket. 

 

Eiliv Kornkveen, datert 25.10.15 

Stiller spørsmål ved bruken av atkomstveien og bruk av dyrket mark til bolig. 

Mener tiltaket vil være lite miljøvennlig og medføre behov for mye kjøring av masser. Krever 

at overflatevann føres forbi egen tomt i rør. Kornkveen mener også at utnyttelsen er for høy 

og at bebyggelsen er fremmed i området. Han viser også til privat vannledning på tomta som 

må hensyntas. 

Kornkveens merknader er i noen grad imøtekommet ved reduksjon av utnyttelsen og 

oppsplitting av bebyggelsen. Kravet om å føre rør forbi eiendommen er ikke imøtekommet, 

men det antas at avløpssaneringen vil forbedre vannkvaliteten vesentlig samt at fordrøyning 

av overflatevann vil medføre at det ikke skapes ulempe for nedenforliggende eiendommer. 

I forhold til bruk av dyrket mark er arealene allerede omdisponert gjennom kommuneplanen. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken fram for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i HMA og Formannskapet. 
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Økonomiske forhold  

Kommunen vil i samarbeid med forslagstiller sanere avløpsløsning for eksisterende 

eiendommer i området. Det vil være felles nytte av prosjektet og det anses ikke at 

planforslaget utløser kostnader som ellers kunne vært spart. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget, med endringer etter førstegangs behandling, gir en 

fornuftig utnyttelse av arealene innenfor planområdet. Planen legger opp til en annerledes 

boligtype enn det som er typisk for området, men volum og størrelse på ny bygningsmasse 

anses likevel ikke å skille seg sterkt fra eksisterende bygninger i området.  

 

Arealene er utfordrende å utbygge økonomisk og det er nødvendig med en viss tetthet for å få 

realisert boligområdet. Rådmannen anser at planforslaget nå har en utnyttelse som gir god 

plass til attraktive utearealer og områder for lek. 

 

Planen medfører realisering av et saneringsprosjekt som tar sikte på å koble nærliggende 

eksisterende boliger til kommunal kloakk. Dette anses som svært positivt og vil ha positive 

konsekvenser for bekken som går gjennom området. Bekken som blir lukket som følge av 

planforslaget har blitt grundig vurdert i forhold til muligheten for å beholde denne som åpen. 

Det er konkludert med at vannføringen er så lav at dette ikke er fornuftig. Avløpssaneringen 

ventes å fjerne en stor del av tilsiget deler av året. 

 

Plasseringen av støygjerder kunne med fordel vært endret slik at denne kom mellom 

eksisterende bebyggelse og veien. Ettersom dette ikke ligger innenfor planområdet gir krav 

om dette en lite gunstig forhandlingsposisjon for utbygger da denne kan bli tvunget til å gå 

med på urimelige krav for å få realisert prosjektet. Dersom endring av plasseringen er mulig 

gjennom avtale med aktuelle grunneiere og Statens veivesen vil det være svært positivt om 

plasseringen kan endres.  

 

Byggegrunnen er utfordrende med en del dårlige masser. En del masseutskiftning vil bli 

nødvendig og det må forventes noe ulempe av dette i form av støv, støy og økt 

trafikkbelastning. Rådmannen anser at disse ulempene vil bli begrenset både i omfang og 

tidsrom.  

 

Av praktiske hensyn er opparbeidelse av felles lekeareal, BLK2, knyttet til brukstillatelse for 

BBB1. Området er ment å fungere som riggområde i anleggsperioden.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart merket 2.gangs behandling 

Bestemmelser merket 2.gangs behandling 

Planbeskrivelse merket 2.gangs behandling 

Revidert støyanalyse, datert 27.11.15 

Revidert ROS- analyse datert 18.12.15 

Revidert illustrasjonsplan, datert 2.12.15 

Innsigelse fra SVV, datert 16.10.15 

Bekreftelse på trekking av innsigelse, datert 27.01.16 
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Merknad FMBU, datert 21.10.15 

Merknad fra Aut.El. Inst Knut Kristiansen AS, datert 21.10.15 

Merknad frå Eli Nilsen, datert 22.10.15 

Merknad frå Eiliv Kornkveen, datert 25.10.15 

 

 

 

Dokumenter fra 1.gangs behandling av planforslaget  (med grunnundersøkelser)* 

 

Vedlegg merket * er tilgjengelig på kommunens nettsider og er lagt inn som klikkbar link. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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362 detaljregulering for Setertjern - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/6176   Arkiv: PLN 362  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

85/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Sammendrag 
Detaljregulering for Setertjern hyttefelt legger til rette for nye hyttetomter. Tomtene utgjør et 

nytt område for fritidsbebyggelse, og planforslaget er med unntak av for noen tomter, i tråd 

med kommunedelplan for Ådalsfjella. Tomter og veier er godt plassert i terrenget. Etter 

nærmere vurdering tillates oppstugu på et stort antall tomter, se eget kart med oversikt over 

tomter der oppstugu er tillatt.  

 

I høringsperioden etter 1. gangsbehandling er det kommet innspill fra Fylkesmannen i 

Buskerud, HRA og Mattilsynet, og innsigelse fra Statens vegvesen. Disse er tilstrekkelig 

kommentert og innarbeidet i det reviderte planforslaget der det har vært hensiktsmessig. 

Innsigelsen fra Statens vegvesen angikk rekkefølgebestemmelse angående utbedring av kryss 

på E16 ved Ringmoen. Statens vegvesen har i brev 09.06.15 bekrefta at foreslått bestemmelse 

godkjennes, og har per telefon 15.014.16 bekrefta at innsigelsen med dette er trukket.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i Ådalsfjella. Det er 

etterspørsel etter tomter i området. Ådalsfjella er et attraktivt område for fritidsbebyggelse, i 

relativt kort avstand fra Oslo. Vikerfjells eneste skianlegg ligger i kort avstand til dette 

foreslåtte hyttefeltet. 

 

Tomtene lengst sør (275, 281, 283, 284, 286, 288) ligger delvis utafor området som er avsatt 

til fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Ådalsfjella.  

 

Siden 1. gangsbehandling er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om krysset på E16, og 

tillatelse til oppstugu gjelder ikke lenger for tomt 281 og 283, grunnet terreng og 

fjernvirkning.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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- Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 14.05.12, sak 

68/12. 

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart «Detaljregulering for Setertjern», i målestokk 1:1000 (A1), datert 15.04.16 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 21.03.16 

- Planbeskrivelse datert oktober 2015 

 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av bestemmelse: § 2.1 nr. 2 Grad av utnytting – BYA er endra fra totalt 196 

m
2
 til totalt 170 m

2
. 

 Tilføyd bestemmelse: § 5 nr. 3 Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen – det kreves 

at nytt kryss opparbeides før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging.  

 Tillatelse til oppstugu er tatt ut for tomt 282 og 283. 

 Det er utarbeida vann- og avløpsplan som konkluderer med anbefalte lokaliseringer 

og løsninger for vannforsyning og avløpshåndtering.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.05.12 - 09.07.12. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert nedenfor. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 09.07.12: 

Fylkesmannen forutsetter at behovet for intern grøntstruktur i tilstrekkelig grad er vurdert i 

planprosessen da planforslaget åpner for tett utnyttelse. 

 

Fylkesmannen er negativ til at det åpnes for 62 % tomter med oppstugu. Slutter seg til 

kommunens vedtak om at forslaget til reguleringsbestemmelser om oppstugu må vurderes på 

nytt. De forutsetter at planforslaget i større grad følger opp kommunedelplanens føringer om 

utforming av hyttene. 
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Fylkesmannen anbefaler at tomt 275 tas ut av planen og at det velges en annen veiløsning av 

hensyn til myrdrag og grøntbeltet i kommunedelplanen.  Flere tomter ligger innenfor 

byggeforbudssonen på 50 meter langs bekker, tjern og dammer, men da det går fram av 

planen at hyttene vil ligge på baksiden av et høydedrag langs bekken anbefales det kun at 

tomt 275 tas ut.  

 

Fylkesmannen anbefaler at utnyttingsgraden for eksisterende tomt (298/18) reduseres så det 

ikke åpnes for ytterligere utbygging fordi den ligger i grøntdraget og innenfor 

byggeforbudssonen for vassdrag. 

 

Redegjørelse for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-

12 i naturmangfoldloven burde være noe mer konkretisert i planbeskrivelsen. 

Det er viktig at det kan gjerdes inn et begrenset areal rundt bebyggelsen for å forebygge 

konflikt mellom beitedyr og eier/bruker av hyttene. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Til oppstugu, det har vært et stort ønske i markedet om mulighet for å bygge hytter med 

oppstugu. Tomtene er vurdert i terrenget og det er utifra dette foreslått tomter i områder som 

ligger lavt og har særlig god ryggdekning. Området består av ei li, og dette vil derfor gjelde 

et større antall av tomtene. 

 

Vegen inn til tomt 275 er foreslått av terrengmessige årsaker. Tomtene fra 275 – 288 ligger 

på et platå høyere enn tomtene lenger nord i planområdet. En veg fra nord ville bli bratt og 

medføre store terrenginngrep, og mot vest danner terrenget en rygg ut mot vegen. Første 

mulighet til å komme inn i området er der hvor vegen er foreslått. Vegen ligger godt i 

terrenget og vil utgjøre et vesentlig mindre inngrep enn adkomst til det høyereliggende 

området fra den nedre kanten. Tomtene langs med vegen ligger i et belte med vegetasjon 

utenfor myrområdet, så også tomt 275. 

 

Bekken renner mellom vegen og tomtene. I og med at terrenget danner en rygg og tomtene i 

stor grad er trukket på innsiden av denne ryggen vil ikke bekken bli vesentlig berørt av 

utbyggingen. 

 

For eiendommen 298/18 tilhører denne søster til nåværende grunneier. Vi mener at denne 

eiendommen bør gis tilsvarende mulighet for oppgradering som øvrige tomter i området. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener dokumentasjonen av oppstugu er tilstrekkelig, og ser positivt på at 

muligheten for oppstugu er tatt ut for de høyestliggende tomtene. Det er lagt inn byggegrense 

på gbnr 298/18 slik at det ikke kan bygges nærmere vassdrag enn i dag. Da 

reguleringsbestemmelsene uansett ikke åpner for at det kan bygges vesentlig mer enn det som 

allerede er bygget her vil bestemmelsene gjelde for denne tomta også. Rådmannen er enig 
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med forslagsstiller i at veien bør ligge slik den er vist i plankartet, og at tomt 275 dermed 

også kan tillates.   

 

Uttalelse fra HRA, dato 28.06.12: 

Kommenterer at det blir tilrettelagt for renovasjonsordning. Det må settes av plass til 

containere/dunker. Grunneier må brøyte i renovasjonsanlegg på samme måte som på vei. 

Utgifter rundt vei og renovasjon skal betales av hytteeier. HRA ønsker ingen diskusjon rundt 

leie av dunkeplass eller brøyting. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Renovasjon for området er samlet nede ved krysset ved fylkesveien, og ikke oppe i området.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen tilråder at område for renovasjonsanlegg legges innenfor bommen. For øvrig er 

konsulentens kommentar utfyllende. 

 

Uttalelse fra Mattilsynet, dato 05.07.12: 

Det fremgår ikke hvordan drikkevannsforsyningen skal løses. Det er hensiktsmessig å løse 

vannforsyningen samla.   

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det vurderes for hvert enkelt borhull hvor mange hytter som kan forsynes. Vanligvis 6-8 

hytter per borhull.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det framgår av VA-plan og plankart hvordan vannforsyningen skal løses. 

 

Innsigelse fra Statens vegvesen, dato 02.07.12:  

Avtalen nevnt i § 4.1 c i bestemmelsene finnes ikke lenger da det underveis i prosessen med 

avtalen ble konkludert med at en ikke kan stille lavere krav til sikkerheten enn det 

kommuneplanen legger opp til. Rekkefølgebestemmelse § 8 fra kommunedelplanen for 

Ådalsfjella må tas inn i planen: Nytt kryss med venstresvingefelt må opparbeides mellom 

fylkesvei 172 og riksvei E16 før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging.(…) 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Fremmer krav til rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av venstresvingefelt ved kryss 

mellom E 16 og fv 172 ved Ringmoen. Vi forutsetter at kommunen finner en løsning på dette 

spørsmålet som er felles for alle planene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Følgende rekkefølgebestemmelse er lagt inn etter avtale med Statens vegvesen: «Det kan 

ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før gjennomføring av 

bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og riksveg E16 
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Ringmoen er sikret.» Statens vegvesen har per telefon 15.04.16 bekrefta at innsigelsen med 

dette trekkes.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter dialog og 

derpå justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket.  

 

Forhold til overordnede planer 

I kommunedelplanens arealdel vedtatt 30.06.11 er nesten hele planområdet avsatt til 

fritidsbebyggelse. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordna plan, med unntak av for 

de sørøstligste tomtene. Se vedlagt kart som viser forholdet mellom foreslåtte tomter og 

formålsavgrensning i kommunedelplanen.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen har 

kommunen forpliktet seg til å dekke 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner kroner. 

Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner, og Statens Vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune bidrar med det resterende beløpet. Kommunen forskutterer grunneiernes 

andel. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette i Ringerike kommunes budsjett for 2016.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Innsigelser 

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen. 

Innsigelsen er bekreftet trukket per telefon, 15. 04.16, og kommunestyret kan gjøre endelig 

planvedtak.  
 

Forholdet til overordna planverk 

Planforslaget er stort sett i tråd med overordna plan (kommunedelplan for Ådalsfjella), med 

unntak av noen tomer. Disse tomtene ligger noe høyere enn de øvrige tomtene i planområdet, 

men de vender vekk fra de åpne myrområdene slik at terreng og vegetasjon skjermer i denne 

retningen. Tomtene blir foreslått som en konsekvens av at veien ligger best i landskapet slik 

den ligger nå, og at det derfor blir mulig å ha tomter her. Da tomtene ikke vurderes å ha 

negative konsekvenser foreslås de tatt inn i området. Det tillates ikke lenger oppstugu for de 

høyestliggende tomtene.  
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Samlet vurdering 

Planen er godt bearbeidet. Plassering av vei og hytter i terrenget er gjennomtenkt og godt 

vurdert. Planen imøtekommer behov for grøntstruktur, ved at bebyggelsen er konsentrert i en 

del av området. I tillegg til tilstrekkelig med generelle friluftsområder er det lagt opp til eget 

område for aking og skileik, og et eget område til grillplass med utsiktspunkt. Dette kan 

fungere som sosiale møteplasser for hytteeierne, som sees på som positivt.   

 

Planen tillater oppstugu på et stort antall tomter, noe det har vært diskusjon rundt. Det 

foreligger dokumentasjon på at dette har vært vurdert gjennom snitt. Rådmannen ser derfor 

positivt på dette, til tross for at kommunedelplanen i Ådalsfjella i utgangspunktet er restriktiv 

til oppstugu.    

 

I samarbeid med brann- og redning er det lagt inn krav som må oppfylles for at 

brannsikkerheten skal ivaretas. 

 

Siden 1. gangsbehandling er det utarbeida vann- og alvøpsplan som har resultert i felt med 

formål for vannforsyning og avløpsanlegg i plankartet. Vannforsyning etablert i disse feltene 

skal ikke komme i konflikt med foruresnsing fra avløpsanlegg. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 362 

detaljregulering for Setertjern vedtas slik det det nå foreligger. 

 

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart som viser planområdets plassering 

2.  Plankart 362 Setertjern, målestokk 1:1000 (A1), merket ”2. gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2. gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert oktober 2015 

a) Kart som viser tomter der oppstugu er tillatt 

b) Kart over tomter for tun og universell utforming 

c) Kulturminnerapport for området 

d) ROS-sjekkliste 

e) Lengdeprofiler og tverrprofiler, adkomstvei nord 

f) Lengdeprofiler og tverrprofiler, adkomstvei sør 

g) Områdesnitt 

h)Vann- og avløpsplan 

i) Avgrensning av formål for fritidsbebyggelse i kommunedelplanen 

5.  Innkomne innspill etter 1. gangsbehandling 

a) Fylkesmannen  i Buskerud 

b) Hadeland og Ringerike Avfallsselskap  

c) Mattilsynet 

d) Statens vegvesen 
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6.  Dokumenter fra 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn 

7.  Kommunedelplan for Ådalsfjella 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Arkivsaksnr.: 15/8924   Arkiv: PLN 999  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

86/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

Sammendrag 

Initiativ til oppstart av planarbeid tas av grunneier, som ønsker å utvikle området med 

bymessig bebyggelse og funksjoner. En utvikling av dette området bør ta med seg kvalitetene 

som finnes her i dag. De viktigste elementene er fossen og elva, nærhet til naturområder og 

forbindelser til og langs elva fra byen. Samtidig må det bidras til en god utvikling for byens 

innbyggere og besøkende. Dette innebærer vurderinger av bygningshøyder og volum, estetisk 

utforming, funksjoner og framkommelighet for gående og syklende.  
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Plantypen er detaljregulering, og det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning ettersom planområdet er større enn 15 daa.  

 

Innledning 

Grunneier ønsker å utvikle eiendommene på begge sider av Hønefoss bru til sentrumsformål. 

Nøyaktig hvilke funksjoner som ønskes er ikke avklart, og forslagsstiller er åpen for forslag. 

Området skal utvikles til et offentlig sentrumsområde med forholdsvis høy utnyttelsesgrad.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området vest for Hønefoss bru består i dag av kjøpesenter, området øst for brua brukes i 

hovedsak til parkering. Området er en oppfylling av det tidligere løpet til fossen. Øst for brua 

er det en overbygd kanal.  

 

Det er nesten ikke vegetasjon på området, og det er stort sett harde overflater, med unntak av 

ned mot elva. Det går en gangforbindelse gjennom området i nord-sør retning, og også 

gjennom området og videre mot sørøst langs elva. Området er forbundet med gangbro til 

Glatved, og med tursti til Petersøya.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med sentrumsformål, som kan være forretning, 

kontor, bolig eller andre publikumsretta funksjoner, samt parkering. Forslagsstiller har ingen 

konkrete planer for funksjonene på området, og er åpne for innspill. Det forventes relativt 

høy utnyttelse på området.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bymessig, men også å bevare verneverdig bebyggelse i 

planområdet.    

 

Det er ikke avklart hvor store bygningsvolum det totalt kan være snakk om. Planområdet er 

totalt på omtrent 20 daa.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i følgende reguleringsplaner (vedlagt):  

64-02 Hønefoss sentrum, der formålene er parkeringsplass, offentlig formål, grøntformål og 

forretning/kontor (bolig nevnes også i dette formålet i planens bestemmelser).  

 

64-21 Ny adkomst Tippen, der formålene er veiformål og parkering. Bestemmelsene for 64-

02 gjelder også for 64-21. 

 

Planer under arbeid i området 

Det foregår planarbeid sørvest for dette planområdet, på Øyaområdet (387 Øya). Både 

planarbeidet for Stormarkedet Tippen som foreslås starta opp nå, og det pågående 

planarbeidet på Øya innebærer transformasjon av sentrumsområder fra industri/parkering til 
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sentrumsformål som handel, bolig, kontor og andre publikumsretta funksjoner. Områdene 

grenser til hverandre og må ses i sammenheng, gjerne også i øst-vest retning, der det kan ses 

på mulighetene for gangforbindelse ved brua. Utbygging på Øyaområdet vil få konsekvenser 

for utbyggingsmuligheter vest for brua, og utbyggingsforslag for denne delen av 421 

Stormarkedet Tippen må tilpasses foreslått bebyggelse for Øyaområdet.  

 

Det pågår også planarbeid for Arnemannsveien (385 Arnemannsveien), der hensikten er å 

avklare framtidig løsning for krysning av Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og 

Fossveien.  

 

Det regnes med 2. gangsbehandling av 387 Øya før sommeren. Det arbeides for tiden ikke 

videre med 385 Arnemannsveien. Planforslaget ble 1. gangsbehandla i oktober 2014. 

 

Plantype og avgrensning av planområde  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Ringerike Stormarked AS er forslagstiller.  

 

Avgrensning er vist på side 4 i vedlagt forslag til planprogram, og omfatter areal på begge 

sider av brua, samt noe tilliggende veiareal. Avgrensinga omfatter noe av kommunens 

eiendom for å sikre adkomst til planområdet fra Kongens gate. Det er ikke ønskelig å 

innlemme mer av kommunens eiendom i planavgrensinga.  

 

Det vurderes underveis i prosessen om det er hensiktsmessig å dele opp planområdet, slik at 

det blir to separate detaljreguleringsplaner med hver sin prosess. Dette kan bli aktuelt å 

vurdere med tanke på framdrift.  

 

Vurdering av utredningsbehov etter forskrift om konsekvensutredning 

Det er krav om utredning av konsekvenser i henhold til forskrift om konsekvensutredning 

fordi planområdet er på mer enn 15 daa og det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på 

høyere plannivå: 

Planarbeidet faller inn under § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften», bokstav 

f) «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I (Bokstav f gjelder ikke for reguleringsplaner der 

det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen er i 

samsvar med overordna plan.)».  I vedlegg I «Planer som alltid skal konsekvensutredes» 

faller planforslaget inn under punkt 1. «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² 

eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»  

 

Det planlegges ikke bruksareal til nevnte formål på mer enn 15 000 m
2
.  

 

Dersom planområdet deles opp er det sannsynlig at kravet om utredning av konsekvenser 

etter forskriften faller ut da de to separate planområdene trolig vil være mindre enn 15 daa 

hver. Da gjelder i så fall de generelle utredningskravene i plan- og bygningslovens § 4-2.  
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Forslagsstiller vurderer behovet i forslaget til planprogram, og konkluderer med at det er 

behov basert på § 4. Dette er en annen begrunnelse enn rådmannens, men konklusjonen er 

den samme.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- gbnr 318/448    – Ringeriks-kraft AS 

- gbnr 318/445, 446, 451, 479, 508 – Ringerike Stormarked AS 

- gbnr 318/249, 504, 509  – Ringerike kommune 

- gbnr 1035/1    – Statens vegvesen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Det skal legges til rette for vekst i Hønefoss, blant annet skal 70 % av nye boliger i Ringerike 

bygges i Hønefoss. Det skal jobbes for å øke kommunens attraktivitet gjennom økt tilhørighet 

til eget lokalsamfunn, som kan oppnås gjennom at innbyggerne inviteres til å medvirke i 

planleggingsprosesser slik som denne, og for bedre folkehelse som kan oppnås gjennom 

effektiv arealdisponering som tilrettelegger for å gå og å sykle.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde. 

Arealbruken innenfor sentrumsområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 

kommune- og regionsenter. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Gang- og sykkelvei i kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet går 

gjennom planområdet, og må bevares.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstartsmøte ble avholdt 16.02.16, 

se vedlagt referat. 

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 
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kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Ringerike kommune 

må avgjøre framtidig status for areal innafor planområdet som eies av kommunen.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

I planprogrammet står det at forslagsstiller er åpen for innspill. De legger opp til folkemøte 

etter høring. Det presiseres ikke hva folkemøtet skal innebære.  

 

Forslagsstiller oppfordres til å tilrettelegge for aktiv medvirkning, da planområdet er svært 

sentralt og vil kunne få betydning for innbyggere og besøkende i Hønefoss. Medvirkninga 

bør også skje før 1. gangsbehandling. Dette fordi vesentlige endringer i planforslaget med 

bakgrunn i medvirkning etter 1. gangsbehandling, vil kunne medføre behov for ny 

høringsrunde.  

 

 

Alternative løsninger 

Det vurderes underveis om det er aktuelt å dele opp planområdet slik at det blir to parallelle 

planprosesser.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er generelt viktig at utearealene blir offentlige, og spesielt viktig er det at allmenn ferdsel 

og opphold sikres langs elva.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Det er positivt at planavgrensinga omfatter et helhetlig område, slik at utviklinga kan bli mest 

mulig effektiv og sammenhengende. Det er derfor ønskelig fra rådmannens side at 

avgrensninga som foreslås i forslaget til planprogram beholdes gjennom hele prosessen. 

 

Dette planarbeidet må ses i sammenheng med det pågående planarbeidet 387 Øya.  

 

Grønnstruktur 

Planområdet framstår som grått i dag, med stort sett harde overflater. Rådmannen mener at 

vegetasjon blir viktig i dette utviklingsområdet, slik at området oppleves som grønt og som 

en naturlig forbindelse mellom Petersøya og Glatved.  
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Naturmangfold 

Ved opprydning av forurensa grunn må det sikres mot avrenning til Storelva, som kan 

påvirke det biologiske mangfoldet i elva.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Deler av Stormarkedet er verneverdig og bør bevares. Fasadene mot brua er et viktig, 

identitetsskapende landemerke for Hønefoss.  

 

Grunnforhold 

Grunnforhold må undersøkes da området er en fylling, og særlig må kvalitet på lokket over 

kanalen vurderes.  

 

Flomfare 

Området er flomutsatt, og store deler av arealene øst for brua ligger innafor sone for 200-

årsflom. Dette begrenser muligheter for kjellere i planområdet, som igjen er en utfordring 

blant annet med tanke på parkering. I utredningene bør det tas spesielt hensyn til fossen og 

dammen. Forslaget til planprogram beskriver ikke tydelig hvordan flomfare skal utredes. 

Hvordan dette skal ivaretas må tydeliggjøres i planprogrammet før fastsetting.  

 

 

 

Utvikling av gode byrom 

Ved utvikling av sentrale byområder er det viktig å planlegge for offentlige uterom av god 

kvalitet. Dette innebærer blant annet fokus på følt skala (både på rom og bygg), 

gjennomgangsmuligheter og tilgjengelige offentlige funksjoner. Det bør i hovedsak være 

publikumsretta funksjoner på gateplan, både for å unngå konflikt mellom boliger og 

offentlige uterom og for å sikre en menneskelig skala og aktivitet på gateplan.  

 

Boliger 

Det bør tilrettelegges for boliger av ulik størrelse for å sikre et mangfold av beboere, fra 

enslige unge til barnefamilier til eldre. Det er også aktuelt å ha leiligheter for vanskeligstilte i 

planområdet.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er grunn til å mistenke forurensing i grunnen ettersom det er bensinstasjon og vaskehall 

på området, men også generelt fordi området ligger sentralt i byen. Dette innebærer at 

grunnen må undersøkes. Dersom det oppdages forurensing i grunn som krever opprydding, 

må det sikres mot avrenning av forurensing til elva.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Området ligger svært sentralt, og forbinder byen og elva. Det er viktig at denne forbindelsen 

ivaretas og er offentlig og tilgjengelig for alle. Elvestien mellom Petersøya og Glatved går 

også gjennom området og må ivaretas langs elva. Rådmannen ber om at nye forbindelser 
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(fortrinnsvis gangforbindelser grunnet nivåforskjeller) i øst-vest retning også utredes. I dag 

oppleves det tungvint å gå fra Brutorget til Tippen.  

 

Basert på erfaring fra annet sentrumsnært planarbeid, er det trolig et ønske fra veieier at det 

avsettes areal til framtidig ny utforming av krysset Arnemannsveien/Hønefoss bru/Kongens 

gate. 

 

Det skal gjennomføres trafikkanalyse, men det er ikke redegjort for hva denne skal inneholde. 

Det forutsettes at den blant annet inneholder vurderinger av dagens vei- og krysskapasitet. 

Den må også inneholde vurderinger av etablering av nye gangforbindelser og bevaring av 

nåværende gangforbindelser gjennom området. Samt anbefalinger for framtidig trafikksystem 

innad i planområdet, blant annet innkjøring til parkering. Adkomst til tilliggende eiendommer 

må ivaretas slik at disse kan nyttes på en hensiktsmessig måte.   

 

Nær- og fjernvirkning 

Området er godt synlig fra elva og fra Glatved, og det må søkes å oppnå en riktig skala og at 

bygningene får høy estetisk kvalitet. Særlig viktig er det at elvekanten ikke blir en bakside, 

men at det blir en fin fasade mot elva. Området er synlig og/eller tilgjengelig fra de fleste 

kanter, noe som er viktig å huske på i utforminga. Det bør utforskes hvordan ulike 

bygningshøyder og – volum påvirker landskapsbildet og kvaliteter innad i planområdet, som 

romfølelse og solforhold.  

   

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av nye næringsareal i sentrum er positivt for handel i Hønefoss, og det er også 

kontorareal og boliger, da dette gir mer folk i sentrum.  

 

Universell utforming 

Lovpålagte krav om universell utforming må oppfylles, også i de offentlige uteområdene.  

 

Uteoppholdsareal, lekeareal, idrett og friluftsliv 

Det må etableres lekeareal av høy kvalitet for de minste barna innad i planområdet. Dette kan 

løses på tak, samt i de offentlige uterommene. Lekeareal for større barn og unge må vurderes 

tilrettelagt i nærliggende områder, slik som ved Hønefoss skole og Petersøya. Det må ses på 

hvordan adkomsten er til disse områdene, og vurderes om det er behov for tilrettelegging av 

denne.   

 

Området ligger i umiddelbar nærhet til Petersøya og elvestien som går langs Storelva og 

Randselva. Det er planer om flere tiltak for å øke tilrettelegging ned mot elva. Det må 

redegjøres for hvordan elva tenkes integrert i planarbeidet. Glatved og Nordre park er flotte, 

tilgjengelige parkområder tett på planområdet.  

 

Folkehelse 
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Sentral utbygging er positivt da det tilrettelegger for at flere kan sykle, gå og bruke kollektivt, 

noe som fremmer folkehelse. Det kan også være positivt i et folkehelseperspektiv dersom 

eldre og vanskeligstilte får tilbud om å bo i byen, slik at de får muligheter til å bruke byens 

funksjoner, både fysisk og sosialt.  

 

Forhold til klima – og energiplanen 

Fortetting av bysentrum er i tråd med klima- og energiplanen fordi det muliggjør gange, 

sykling og bruk av kollektivtransport i hverdagen, med korte avstander til mange funksjoner. 

Planområdet ligger innafor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

Medvirkning 

Forslaget til planprogram er lite konkret på hvordan planprosessen skal ivareta medvirkning. 

Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Medvirkning kan gjennomføres på mange måter, blant annet gjennom workshops og 

spørreundersøkelser/intervjuer av brukere av området i dag eller av andre sentrumsområder.  

 

Samlet vurdering 

I dette planarbeidet er det viktig at det etableres gode, offentlig tilgjengelige byrom, særlig 

langs elvekanten. Dette innebærer også at de eksisterende forbindelsene gjennom området 

ivaretas og at nye potensielle forbindelser vurderes.  

 

En utbygging på Stormarkedet og særlig Tippen er en god mulighet for å forskjønne et av 

byens mest sentrale områder, med nærhet til vann og grønnstruktur. Flere boliger og 

arbeidsplasser i sentrum bidrar til å skape liv i byen, både på dagtid og på kveldstid. Det er 

viktig at byens innbyggere kan være delaktige i planlegginga av dette området.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet 

2. Forslag til planprogram, datert 31.03.16 

3. Referat fra oppstartsmøte, 16.02.16 

4. Gjeldende kommuneplan 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

a. 64-02 

i. Bestemmelser 

ii. Kart 

b. 64-21 

i. Kart 

 

 

 

Ringerike kommune, 15.04.16 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Lars Lindstøl, Ingeborg Faller 
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Styrking av opplæringen på de laveste trinnene  

 

Arkivsaksnr.: 16/2235   Arkiv: A20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 04.05.2016 

87/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene tas til orientering. 

 

Bakgrunn 

 

Under behandlingen handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor 

man ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen på de laveste 

trinnene. 

 

Saksutredning 

 

Kommunene i Norge fikk i vinter informasjon fra kunnskapsdepartementet om at alle 

kommuner vil motta tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Tilsammen er det 

bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene. 

Ringerike kommune vil motta ved 3,6 millioner øremerkede kroner til styrking for skoleåret 

2016/2017.  

Administrasjonen har fordelt denne summen til skolene med barnetrinn på bakgrunn av antall 

elever på 1.-4. trinn høsten 2016. Dette betyr omtrent 1 lærerstilling ved de største skolene, 

og mindre til skolene med færre elever. 

 Stillingene skal gå til konkrete styrkingstiltak på 1.-4. årstrinn. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer at denne tilleggsbevilgningen, som er en direkte styrking av 

opplæringen på de laveste trinnene, svarer ut vedtatt verbalforslag nummer 2 i 

handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016. 

Rådmannen mener også det er fint at det er knyttet forskning til dette tiltaket, så det kan bli 

mulig å se hvilken effekt økt lærertetthet har for elevene. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Søndre Kirkemoen - salg av tomt - eventuelt makeskifte  

 

Arkivsaksnr.: 16/1465   Arkiv: 610 &50  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/16 Formannskapet 10.05.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til gjennomsnitt av takstene, ca. kr 960 000 ,-, til 

eier av gnr. 274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen.  

 

Sammendrag 

 

I forbindelse med Ringerike kommunes forespørsel i 2009 til eier av gnr. 274, bnr. 5 og 413, 

og eier av gnr. 274, bnr. 146 og 148 om å få anlegge fortau langs Gamle Ådalsvei, samt 

gangvei fra E16 over disse eiendommene, ble det i 2013 igangsatt regulering av området som 

innbefattet del av Ringerike kommunes eiendom gnr. 274, bnr. 79.  For å få en helhetlig 

utbygging av dette området ønsker Ringerike kommune å selge sin del av eiendommen, 

liggende innenfor reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen, gnr. 274, bnr. 79 til utbygger. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Den 02.04.2009 sendte Ringerike kommune v/Miljø- og arealforvaltning forespørsel til eier 

av gnr. 274, bnr. 5 og 413 og eier av gnr. 274, bnr. 146 og 148, om evt. å få opparbeide, 

vedlikeholde og brøyte en gang- og sykkelvei fra undergangen under E16 over Søndre 

Kirkemoen fram til Gamle Ådalsvei. Ringerike kommunen ønsket å inngå kontrakt som 

stadfestet plikter og rettigheter «inntil en ny reguleringsplan foreligger». Dette sa grunneierne 

ja til.  En slik kontrakt ble ikke fremlagt av kommunen. 

 

Den 16.11.2009 ble Ringerike kommunens ønske om et fortau langs Gamle Ådalsvei drøftet i 

lys av at Ringerike kommune hadde fått avsatt midler fra «krisepakke 2009». Ringerike 

kommune v/Miljø- og arealforvaltning vurderte to alternativer for hvor gang- og sykkelveien 

skulle legges – om arealet skulle tas fra begge sider eller kun en. Det ble skissert to løsninger: 

en avtale uten at det ble laget reguleringsplan, eller en reguleringsplan som skulle sendes på 

høring. 

 

Fra Ringerike kommune ble det 08.02.2011 uttalt til Ringerikes Blad at det var lite som tydet 

på at gang- og sykkelveien over Søndre Kirkemoen ville bli påbegynt våren 2011, da det 

hadde vært spørsmål internt i kommunen om hvem som skulle ta initiativ i saken. 

 

29.01.2013 ble det fra Miljø- og arealforvaltning sendt invitasjon til 15 adressater i 

forbindelse med møte om trafikkforholdene på Hallingby 14.03.2013.  Her var temaene bl.a. 

«gående lang E16», «gangvei fra undergang opp på vestsida» og «fortau langs Gamle 

Ådalsvei».  
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I referatet etter dette møtet framkom det et ønske fra Statens vegvesen om et alternativ til å 

etablere en gang og sykkelvei langs E16.  Samtidig kom det fram et ønske fra Ringerike 

kommune om gangveiforbindelse mellom undergangen under E16 og Gamle Ådalsvei. 

Konklusjon på møtet var at kommunen skulle innkalle Mari Heen til et møte for å avklare 

forhold rundt bruk av hennes eiendom. 

Den 16.10.2013 var det et nytt møte mellom Ringerike kommune og Mari og Anna S. Heen.  

Konklusjonen her var at Ringerike kommune ønsket å anlegge gang- og sykkelvei over 

Søndre Kirkemoen samt fortau langs Gamle Ådalsvei, og at kommunen trengte areal til disse 

formålene.  

 

I juli 2013 ble Mari og Anna S. Heen kontaktet av en utbygger som ønsket forretningstomt i 

området. Grunneierne ble da anmodet av Ringerike kommune om å regulere hele området, 

noe de gjorde. Innenfor det regulerte området i reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen, 

ligger en del av den kommunale eiendommen gnr. 274, bnr. 79. Ringerike kommunen sa ja til 

at denne eiendommen kunne være med i planen. 

 

Kjøper ønsker å få del av gnr. 274, bnr. 79 makeskiftet mot arealet som går til kommunale 

veier, gang- og sykkelsti samt fortau langs Gamle Ådalsvei innenfor reguleringsplan 396, 

Søndre Kirkemoen, da utbygging av infrastruktur er pålagt utbygger i h.h.t. 

reguleringsplanen.   

Ved kommunal opparbeidelse av gangvei fra E16 fram til Gamle Ådalsvei, ca. 41 m, samt 

fortau langs Gamle Ådalsvei, ca. 450 m, som forespurt eierne i 2009, ville kostnaden for 

kommunen ved opparbeidelse av dette vært ca. kr 1 200,- pr. løpemeter vei. Anslått kostnad 

for opparbeidelse av ca. 491 m veilengde er ca. kr 589 200,-. 

Et eventuelt makeskifte har siden 2009 vært et aktuelt tema i møte med grunneierne. 

Ringerike kommunes praksis i utbyggingsområder er at det er utbygger som står for 

opparbeiding og bekostning av infrastruktur. Etter etablering blir infrastruktur overdratt til 

kommunen vederlagsfritt fra utbygger.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Arealet på tomten liggende 

innenfor reg.plan 396 er ca. 3 630 m², og ligger mellom E16 og Gamle Ådalsvei. Arealet er 

slik takstene påpeker meget godt egnet for utvikling. Pr. i dag er arealet gjengrodd med trær 

og busker. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reg.plan 396, Søndre 

Kirkemoen. 

 

Juridiske forhold  

 

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer 

for salg av offentlig eiendom: 
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Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom 

selger og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en 

økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om 

kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese 

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 274, bnr. 

79.. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget 

godkjent etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. 

Mer spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle 

potensielle kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen 

i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av 

eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, 

det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på 

utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel 

er utlysning med svarfrist på to måneder. 
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En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

ingen betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, 

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til 

Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 

takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan 

det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde 

eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet. 
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Alternative løsninger 

1. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til takst, kr 810 000,-, til eier av gnr. 

274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen. 

2. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til takst/verdivurdering, kr 1 110 000,-, 

til eier av gnr. 274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen.  

3. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti, 

med utbygger av Søndre Kirkemoen. Resterende areal selges til utbygger av Søndre 

Kirkemoen for kr 260,-/m2 som er et gjennomsnitt av to takster. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anser at gjennomsnittet av de to takstene gir et godt bilde av prisnivået på 

Hallingby.  

På tross av historikken i saken mener Rådmannen at det er riktig å selge eiendommen, 

fremfor å makeskifte, for å følge vanlig praksis i utbyggingssaker. 

Rådmannen har ikke funnet omsetning av bolig eller næringseiendom på Hallingby som kan 

gi støtte for vurderingen. Rådmannen peker på saken om Furuvangtomta på Sokna til støtte 

for denne vurderingen. 

 

Vedlegg 

 

Reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen m. bestemmelser. 

Takst – Gamle Ådalsvei, Hallingby 

Verdivurdering av tomt i Gamle Ådalsvei, Hallingby 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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AS Vinmonopolet - fornyelse av salgsbevilling  

 

Arkivsaksnr.: 15/9886   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling til salg av brennevin, vin og øl 

med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2020 

 Bevillingen gjelder for nåværende lokaler og fremtidige nye lokaler i 

Sentrumskvartalet, Gnr.318, Bnr. 498/499 i Hønefoss 

 

Beskrivelse av saken 

 

Jf. alkohollovens § 3.3 skal kommunen godkjenne antall utsalgssteder AS Vinmonopolet kan 

ha i kommunen, og godkjenner deres beliggenhet.  

 

AS Vinmonopolet har søkt om fornyelse av eksisterende bevilling, og søker også om 

godkjenning av de nye lokalene de ønsker å flytte inn i. 

 

De ønsker å flytte inn i nye leide lokaler i Sentrumskvartalet. AS Vinmonopolet skriver at 

lokalene fremstår som et godt alternativ i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og 

annen handel, samt at lokalene tilfredsstiller AS Vinmonopolets tekniske spesifikasjoner, 

som bidrar til å gi optimale driftsforhold for deres ansatte. Vareleveringen vil bli svært god 

og leievilkårene er tilfredsstillende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om fornyelse av bevilling, mottatt 1.12.2015 

Søknad om godkjennelse av ny lokalisering, mottatt 4.2.2016 
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 Ringerike kommune, 20.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Eikli  

 

Arkivsaksnr.: 15/9918   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Knut Tveter AS org.nr 959 575 053 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Eikli og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Knut Tveter f. 14.9.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Peter Nordahl f. 

5.7.1979 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Knut Tveter AS søkt om fornyelse av 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Gjerstegård AS  

 

Arkivsaksnr.: 15/9939   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike Gjestegård AS org.nr 880 961 632 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Gjestegård, Osloveien 77, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Gisle Arnesen f. 24.1.1960 godkjennes som styrer og Hilde Ødegaard f. 6.1.1960 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Gjestegård AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Salgsbevilling for alkohol - Klekken Mathus AS  

 

Arkivsaksnr.: 15/9963   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Klekken Mathus AS org.nr 995 607 964 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Klekken og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer av bevillingen og Jorid Stene f. 

6.5.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Klekken Mathus AS søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og som stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere bevillingsperioder. 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 525 Osloveien  

 

Arkivsaksnr.: 15/9969   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 525 Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Jonathan Røsby f. 16.11.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Stian 

Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 572 Hønegata  

 

Arkivsaksnr.: 15/9974   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 572 Hønengata og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Odd Arild Ottersen f. 22.3.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Kjersti Irene 

Eriksen f. 3.1.1980 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 95/16 

 Side 68   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - KIWI 575 Sokna  

 

Arkivsaksnr.: 15/9978   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 575 Sokna og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Andreas Birath f. 10.12.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Espen 

Magnussen f. 16.8.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Osloveien  

 

Arkivsaksnr.: 16/6   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

96/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Geir Ante Stepanenko AS org.nr 982 110 912 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Geir Ante Stepanenko f. 13.3.1975 godkjennes som styrer av bevillingen og Even 

Andreas Aagesen f. 27.6.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Geir Ante Stepanenko AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelse i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Setura AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/85   Arkiv: U61 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Setura AS org.nr 969 012 480 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Norsia Bar, Nordre Torv 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer og Geir Morten Hanssen f. 3.9.1961 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Setura AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. juni. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14. 4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 98/16 

 Side 74   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Westbyn Restaurantdrift AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/140   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

98/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Westbyn Restaurantdrift AS org.nr 986 095 128 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Peppes Pizza, Nordre Torv 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Øyvind Westbyn f. 7.9.1969 godkjennes som styrer og Harald Westbyn f. 3.1.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Westbyn Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 98/16 

 

 Side 75   

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 99/16 

 Side 76   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

Arkivsaksnr.: 16/179   Arkiv: U61 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Meny Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Line Marie Auvi f. 30.11.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Anne Guri 

Endrerud Larsen f. 19.3.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Meny Buskerud søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes 

om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt.  

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 99/16 

 

 Side 77   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 100/16 

 Side 78   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Valdresporten Kro AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/297   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Valdresporten Kro AS org.nr 984 675 844 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Valdresporten Kro, Ådalsveien 1365, Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Hans Erik Sørum f. 20.12.1965 godkjennes som styrer og Jeannette De Vries f. 

18.8.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Valdresporten Kro AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 100/16 

 

 Side 79   

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 101/16 

 Side 80   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringkollstua  

 

Arkivsaksnr.: 16/365   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, Ringkollveien 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer og David Breien f. 14.11.1989 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Fossen friluft AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 101/16 

 

 Side 81   

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 102/16 

 Side 82   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Pampas Steakhouse  

 

Arkivsaksnr.: 16/389   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 PAMPAS - Nussbaumer org.nr 991 488 480 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Pampas Steakhouse, Søndre Torg 4B, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Birgit Schwarz f. 28.4.1963 godkjennes som styrer og Bernhard Nussbaumer f. 

20.1.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til en hver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

PAMPAS – Nussbaumer har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 102/16 

 

 Side 83   

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 103/16 

 Side 84   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Rustad Kafe AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/413   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Rustad Kafe AS org.nr 916 070 810 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Rustad Kafe, Sokna. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Håvard Rustad f. 2.8.1968 godkjennes som styrer og Hanne Rustad f. 30.4.1968 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Rustad Kafe AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 103/16 

 

 Side 85   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 104/16 

 Side 86   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe & Restaurant Rumi A/S  

 

Arkivsaksnr.: 16/428   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

104/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Cafe & Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Rumi, Søndre torv 7, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer og Cecilie Gleditsch f. 3.1.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Cafe og Restaurant Rumi AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 104/16 

 

 Side 87   

 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 105/16 

 Side 88   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Bas Restaurant & Bardrift  

 

Arkivsaksnr.: 16/535   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

105/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Bas Restaurant & Bar drift AS org.nr 914 897 343 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Restaurant Appetit, Stabells gate 13, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Bente Haukedalen f. 19.2.1971 godkjennes som styrer og Sturla Forseth f. 4.12.1958 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bas Restaurant & Bar drift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 105/16 

 

 Side 89   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 106/16 

 Side 90   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Sukhothai Cafe & TakeAway  

 

Arkivsaksnr.: 16/541   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

106/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Sukhothai Cafe & Takeway org.nr 914 865 743 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Sukhothai Cafe & Takeway, Søndre Torg 2B, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Anoma Chadkarn f. 16.12.1976 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak 

fra kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sukhothai Cafe & Takeway har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer  

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 106/16 

 

 Side 91   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 107/16 

 Side 92   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Marked Nes i Ådal  

 

Arkivsaksnr.: 16/591   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Marked Nes i Ådal og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Magne Gunnar Nybakke f. 26.5.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Anny 

Dammen f. 26.6.1956 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Marked Nes i Ådal. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler 

søknaden imøtekommet. 



  Sak 107/16 

 

 Side 93   

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 108/16 

 Side 94   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Mega Hønefoss  

 

Arkivsaksnr.: 16/592   Arkiv: U61 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

108/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Mega Hønefoss og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Odd Erling Aasen f. 15.9.1985 godkjennes som styrer av bevillingen og Øystein 

Aaserud Olsen f. 10.3.1967 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Mega Hønefoss. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 108/16 

 

 Side 95   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 109/16 

 Side 96   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Extra Heradsbygda  

 

Arkivsaksnr.: 16/598   Arkiv: U61 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

109/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Heradsbygda og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til 30. september 2020. 

 Aleksander Banggren f. 29.3.1993 godkjennes som styrer av bevillingen og Heidi 

Elverum f. 30.12.1959 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Extra Heradsbygda. Det søkes om samme type bevilling for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 109/16 

 

 Side 97   

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 110/16 

 Side 98   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Comfort Hotel Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 16/599   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Comfort Hotel Ringerike ANS org.nr 986 418 849 gis alminnelig skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 for Comfort Hotel Ringerike, Kongensgt. 3, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Unni Carlsen f. 18.5.1951 godkjennes som styrer og Angelica Maria Lundegård f. 

17.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Comfort Hotel Ringerike ANS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 110/16 

 

 Side 99   

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 111/16 

 Side 100   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - JH Restaurantdrift AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/607   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

111/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 JH Restaurantdrift AS org. nr 987 647 809 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa, Ådalsveien 1163, Nes I Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Jørn Olav Haraldsen f. 26.1.1953 godkjennes som styrer og Rune Tala f. 21.7.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

JH Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 111/16 

 

 Side 101   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 112/16 

 Side 102   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Marked Hallingby  

 

Arkivsaksnr.: 16/609   Arkiv: U61 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Marked Hallingby og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Brede Gundersen f. 27.5.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Janne 

Skaugstad f. 15.3.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Marked Hallingby. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 112/16 

 

 Side 103   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 113/16 

 Side 104   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Scancaf AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/611   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Scancaf AS org.nr 983 425 739 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for 2 Brødre, Søndre Torg 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer og Reinhardt Gudbrand Skøien 

f. 11.1.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Scancaf AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i tidligere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 113/16 

 

 Side 105   

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 114/16 

 Side 106   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Extra Tyristrand  

 

Arkivsaksnr.: 16/669   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

114/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Tyristrand og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Anne Grethe Walderstøen f. 31.7.1954 godkjennes som styrer av bevillingen og Hege 

Tangen f. 1.7.1960 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Extra Tyristrand søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 114/16 

 

 Side 107   

 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo  

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 115/16 

 Side 108   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Meny Kuben  

 

Arkivsaksnr.: 16/689   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

115/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Meny Kuben og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Lill-Ann Gulbrandsen f. 4.4.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Trond 

Werner Olsen f. 17.8.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Meny Buskerud søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes 

om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede plane 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan for 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 115/16 

 

 Side 109   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 116/16 

 Side 110   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Tonys Matglede AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/690   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Tonys Matglede AS org. nr 912 520 374 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Tonys Matglede, Hønengt. 71, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Antoine Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som styrer og Christian Buen f. 

18.8.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Tonys Matglede AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 116/16 

 

 Side 111   

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 117/16 

 Side 112   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Wallstreet Nightclub AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/691   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Wallstreet Nichtclub org.nr 913 715 888 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Wallstreet Nightclub, Stabellsgaten 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Geir Ditleiv Sæther f.5.2.1962 godkjennes som styrer og Nanette Sydhagen                                            

f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Wallstreet Nightclub AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 



  Sak 117/16 

 

 Side 113   

 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 118/16 

 Side 114   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Lloyds Pub  

 

Arkivsaksnr.: 16/714   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Svensrud Invest org. nr 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Hans Christian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer og John Anders Henrik 

Berling f. 5.10.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Svensrud Invest har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 119/16 

 Side 116   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

Arkivsaksnr.: 16/715   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike Studentkro org.nr 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Celebro, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Trine Ekren f. 23.10.1991 godkjennes som styrer og Nejra Alagic f. 19.2.1994 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Studentkro har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 120/16 

 Side 118   

 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - A&D restaurantdrift AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/757   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 A&D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 Taj Mahal, Stabells gate 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Abidur Rahman f. 25.2.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

A&D Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personen som søkes godkjent som styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatorisk 

kunnskapsprøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo  

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 121/16 

 Side 120   

 

 

Salgsbevilling for alkohol - Andersen & Andersen  

 

Arkivsaksnr.: 16/769   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Andersen og Andersen GB ANS org.nr 992 420 057 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Andersen og Andersen og de arealer søknaden beskriver. 

 Kjell-Eric Andersen f. 27.5.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og Terje 

Andersen f. 27.8.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Andersen og Andersen GB ANS søkt 

om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol. Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 122/16 

 Side 122   

 

 

Salgsbevilling for alkohol  - Krone Frukt AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/1120   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

122/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Krone Frukt AS org.nr 915 832 687 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelde for Krone Frukt og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Hanar Mohammed f. 14.10.1993 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak 

fra kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Krone Frukt AS søkt om fornyelse av 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes om 

samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Person som søkes 

godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk prøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 

 



   

 Sak 123/16 

 Side 124   

 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Røsholmstranda kafelokale  

 

Arkivsaksnr.: 16/2159   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Tony’s Matglede AS org.nr 912 520 374 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Røsholmstranda kafelokale, Røsholmstranda 200, Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Tori Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 

2020 for Ringerike kommune.  

 

Sammendrag 

 

Tony’s Matglede overtok driften av kafelokalene på Røsholmstranda i fjor.  Stedet blir nå 

helrenovert, og man ønsker å utvide tilbudet med å leie ut selskapslokaler, samt at menyen er 

utvidet slik at man også kan kjøpe middagsretter ved stedet. 

 

Søknaden er sendt politiet, rusenheten, skatteoppkrever og Skatt Sør for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eier av Tony’s Matglede overtok driften av kafelokalene på Røsholmstranda i fjor sommer.  

Lokalet var svært nedslitt, og blir nå helrenovert.  

 

Stedet skal være et serveringssted for de som besøker stranda, og i tillegg ønsker driver nå å 

leie ut lokalene til arrangementer og selskaper.  Menyen som er vedlagt søknaden viser at 

man skal kunne kjøpe både frokost, lunsj og middag. Tegninger viser at i tillegg til restaurant 

vil det være en egen kiosk og uteservering. Konseptbeskrivelsen viser at det er 30-40 

sitteplasser inne, og 30 sitteplasser ute.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 for 

Ringerike kommune. 
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Juridiske forhold  

 

Høringsinstansene har ingen negative merknader til søknaden. Personen som søkes godkjent 

som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Det søkes fritak fra kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. Jf. alkohollovens § 1.7c 

kan man fravike kravet, dersom dette synes urimelig tyngende, og at hensynet til forsvarlig 

kontroll blir ivaretatt. Stedets beliggenhet, og drift gjør at man vil kunne gjennomføre 

forsvarlig drift og kontroll uten at det kreves stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Driver innehar bevilling for Tony’s Matglede og Tony’s Restaurant og Bar fra før. I den tiden 

han har hatt bevilling har det ikke innkommet negative merknader til driften av de to stedene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positiv til at man har etablert et serveringstilbud på Røsholmstranda.  At man 

nå renoverer lokalene og ønsker å utvide driften, slik at gjester kan kjøpe både mat og drikke 

i hyggelige omgivelser ser rådmannen også positivt på. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden fra noen av høringsinstansene. Rådmannen anbefaler derfor at 

søknaden imøtekommes. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 11.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 12.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 13.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 15.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 27.4.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



   

 Sak 124/16 

 Side 126   

 

 

Søknad om salgsbevilling - Leiv Vidar slakteforretning AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/2186   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

124/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Leiv Vidar slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 

 Trond B. Karlsen f. 25.3.1982 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette 

Brynestad f. 24.9.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune 

 

Beskrivelse av saken 

 

Leiv Vidar slakterforretning har startet opp kjøtt- og delikatessebutikk i Storgaten 7. 

Butikken selger blant annet kortreiste delikatesser, og ønsker å utvide sortimentet med 

egenprodusert øl, og andre ølsorter. Det egenproduserte ølet er spesialøl som passer godt til 

pølser. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, Skatteoppkrever for Hole og Ringerike, Skatteoppkrever for 

Hadeland, politiet og rusenheten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 8.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 11.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 11.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra Skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 25.4.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Servering og skjenkebevilling - Cafe Clint  

 

Arkivsaksnr.: 16/2345   Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Faktho AS org, nr 959 639 604 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2 

og 3 for Café Clint, Hønefoss Bru 1D, Hønefoss 

 Kim Fredrik Tangen f. 5.4.1978 godkjennes som styrer av bevillingen og Marianne 

Bakkan f. 14.11.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de 

arealer innsendte tegninger viser 

b) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter 

og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Sammendrag 

 

Faktho AS har overtatt driften av Café Clint. Tidligere driver, Arando AS, har meldt opphør. 

Faktho har søkt om samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder. 

Søknaden er sendt Skatteoppkrever for Hadeland, Skatt Øst, Skatteoppkrever for Ringerike, 

politiet og rusenheten for uttalelse. 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til bevillingssøker eller personen som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Faktho AS har overtatt driften av Café Clint. Tidligere bevillingshaver har meldt opphør av 

firmaet. Stedet skal fortsatt driftes som kafé på dagtid, og som bar med matservering på 

kveldstid. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden er ikke i strid med bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det følger med dokumentasjon på at Faktho AS overtok driften av Café Clint før Arando AS 

meldte opphør. 
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Eier av Faktho AS er den samme som eierne av Arando AS. Eier opplyser at på grunn av 

dårlig omsetning i 2014 og 2015, så han seg nødt til å melde opphør av firmaet. Eier ønsker 

allikevel å fortsette driften, da han mener fjoråret var ett unntaksår, og at Café Clint «har 

livets rett». Faktho AS har tidligere drevet Café Clint, og har ingen betalingsmerknader fra 

den perioden. Bevillingssøker opplyser at han driften videre blir drevet med at det skal spares 

inn på kostnader. Bevillingssøker er i forhandlinger med huseier angående husleie og leien 

for uteserveringen er redusert. Bevillingssøker skriver videre at han skal spare inn på 

lønnskostnader. 

 

Jf. alkohollovens § 1.7b skal bevillingshaver ha utvist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, 

samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

Det er bevillingsmyndighet som må vurdere hvorvidt de aktuelle personene oppfyller 

vandelskravene. Det omfatter både tidligere overtredelser og at bevillingshaver på 

søknadstidspunktet ikke har betalt alle skyldige og forfalte skatter og avgifter. Hvilken vekt 

som skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som er 

gått siden forholdet ble avsluttet. Ved brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen 

kan det være grunn til å skille mellom tilfeller der de personene kravet retter seg mot 

subjektivt kan klandres for lovbrudd og tilfeller hvor for eksempel manglende betaling 

skyldes manglende betalingsevne. Det bør derfor sees hen til om betalingsvanskene er 

forbigående.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer, har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man innvilger søknaden, selv om eier har meldt opphør av firmaet 

Arando. Bevillingssøker opplyser om at driftskostnadene er kuttet, og at han er i 

forhandlinger om å få redusert kostnadene ytterligere. 

 

Rådmannen vurderer at opphør skyldes sviktende omsetning og for høye driftsutgifter, og 

ikke manglende betalingsvilje. 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om bevilling, mottatt 14.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 14.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland og Ringerike, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 19.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 19.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 25.4.2016 
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Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengt.  

 

Arkivsaksnr.: 15/10026   Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/16 Formannskapet 10.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Randi T Esprum AS org.nr 961 212 405 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Hønengt og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Randi Tveter Esprum f. 25.6.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette 

Gomnes f. 21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Randi T Esprum AS søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Månedsrapport mars 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Månedsrapport mars 2016 tas til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 4,9 mill. kroner.  Det er små eller ingen endringer siden 

månedsrapport februar. Budsjetterte inntekter fra skatt, inntektsutgjevning  og 

rammetilskudd ser ut til å treffe godt i år. 

Sykefraværet februar 2016 viser 10 % som er lavere enn samme periode i fjor som var på 

11,8 %. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr mars) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-41 863 -54 487 4 873 0 -4 873 -5 367

539 1 643 9 405 9 405 0 0 % 0

31 121 32 807 97 008 96 115 -893 -1 % -913

44 138 43 772 181 639 181 639 0 0 % 0

69 945 70 307 259 933 255 433 -4 500 -2 % -4 456

29 386 32 863 129 616 126 044 -3 572 -3 % -3 572

7 629 5 908 24 089 24 089 0 0 % 0

152 893 172 101 621 759 614 159 -7 600 -1 % -7 600

34 546 33 122 123 550 121 243 -2 307 -2 % -2 826

-8 427 -21 618 20 848 34 848 14 000 40 % 14 000

-413 090 -438 806 -1 562 345 -1 562 345 0 0 % 0

9 458 13 415 99 370 99 370 0 0 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

 

 



Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

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 

Det er lite nytt siden forrige månedsrapport. Det betyr at organisasjonen har kontroll på 

økonomien og har klart å tilpasse driften på en god måte. Det er gledelig å registrere at 

sykefraværet synker i forhold til samme periode i fjor.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Månedsrapport

Mars2016
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1. Innledning
Dennerapportenskalgi enstatusoverdriften i Ringerikekommunei forhold til deøkonomiske
planersomer lagt for 2016. Årsprognosen somher leggesfrem er utarbeidetpågrunnlagav
regnskapstallpr 31.03.2016.

Detmåtashøydefor at uforutsettehendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniskedisposisjonervedåretsslutt kanfå uforutsett resultateffektbådepositivt og
negativti forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikererat kommunenvil oppnået regnskapsresultati 2016 somviseret merforbruk i
forhold til budsjettpå4,9mill. kroner. Deter småeller ingenendringersidenmånedsrapport
februar.

Merforbruket skyldeshovedsakelighøyeresosialhjelpsutbetalingerhosNAVogstørreavsetningertil
selvkostfond(vann,avløpogrens)ennbudsjettert.

Ringerikekommunehar, i revidertbudsjett2016, budsjettertmedet «overskudd»på39mill. kroner.
Disseskalbrukestil avsetningertil disposisjonsfond.Blir regnskapetslikårsprognoseni denne
rapportenviser, vil årets«overskudd»bli reduserttil om lag34mill. kroner.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSEAvvik Avvikforrige
2015(pr mars) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mndrapport

-41 863 -54 487 4 873 0 -4 873 -5 367
539 1 643 9 405 9 405 0 0% 0

31 121 32 807 97008 96115 -893 -1% -913
44 138 43 772 181639 181639 0 0% 0
69 945 70 307 259933 255433 -4 500 -2% -4 456
29 386 32 863 129616 126044 -3 572 -3% -3 572
7 629 5 908 24089 24089 0 0% 0

152 893 172 101 621759 614159 -7 600 -1% -7 600
34 546 33 122 123550 121243 -2 307 -2% -2 826
-8 427 -21 618 20848 34848 14000 40% 14000

-413 090 -438 806 -1 562345 -1 562345 0 0% 0
9 458 13 415 99370 99370 0 0% 0Finans

Rammeområde
Alletall i 1000kr

Kulturtjenesten

Helseogomsorg

Samfunn

Avsetninger,overføringer

Skattogrammetilskudd

Folkevalgteogrevisjon

Administrasjonogfellestjenester

Samletresultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barnogunge
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3. Kommentarer til årsprognosen
Småeller ingenendringersidenforrigemånedsrapport. Merforbruk hosdeulikerammeområdene
skyldesi hovedsaktjenesteoppbyggingogutvidedekostnaderi forbindelsemedmottak av
flyktninger.Merforbruketdekkesinn vedhøyereintegreringstilskuddennbudsjettertpå
rammeområdet«avsetninger,overføringer».

Unntaketfra dette er rammeområde«samfunn»hvormerforbruketer relatert til fondsavsetning
innenforselvkostområdene(VAR)somer for lavt budsjettert.

Status bosetting av flyktninger:
I løpetav2016skalkommunenbosette100flyktningerhvor25skalværeensligebarnogunge.Til og
med31.marser det bosatt26 og5 avdisseer ensligemindreårigeflyktninger.

Deter inngåttet samarbeidmedRingerikeFolkehøgskolei forbindelsemedbosettingavenslige
mindreårigeflyktninger.

4. Likviditetssituasjonen
Deter videreførtendriftskreditt på150mill. kronerknyttet til konsernkontoenfor å sikreat
kommuneninnfrir sinebetalingsforpliktelsergjennomåret. Kontokredittenhar ikkeværtbrukt så
langt i 2016.

Åretstidspunktfor låneopptaktil investeringervurderesfortløpendeutifra likviditetssituasjonog
fremdrift i deenkelteinvesteringsprosjektene.Deter ikkeforetatt låneopptakhittil i år.
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5. Investeringer
Deter i 2016planlagtinvesteringersomsamlet vil gi investeringsutgifterpå454,2mill. kroner for
året.Tabellenviseret utdragavdisse:

Prosjekt Regnskap2016
pr 31.03

Opprinnelig
Budsjett2016

Ikke- rentable investeringer:
IshallenSchongslunden 136816 3 000000
Heradsbygdabarnehage– Utvidelse 3 431272 17000000
Nyskolenord – Ullerål 524560 2 000000
SoknaSkoleTotalrenovering 15545313 37000000
Nyskolesyd– Benterud 399303 36500000
Røssholmstranda 626718 5 000000
Rentableinvesteringer:
Monserudrenseanlegg 1 580774 29000000
Ringerikevannverk 1 271226 56500000
OverføringsledningerÅsa-Monserud 151970 28000000

Forde flesteprosjekteneer det foreløpigikkeregistrertstoreavviki planlagtfremdrift eller
økonomiskerammer. Noenprosjektkommentarer:

Heradsbygdabarnehage:Fremdriftgåretter planmedlevering/ ferdigstillelse01.07.16.Mulig noe
før.

Soknaskolerehabilitering:Denøkonomiskesituasjonensyneså væregodogserut til å ferdigstilles
medenubrukt marginpå rundt 4 mill. kroner. Fremdriftsmessiger prosjektetforanplanog
entreprenørenforventeså væreferdigi godtid før sluttfristen.

NyskoleHønefosssyd:Hovedkonkurransenpågårmedinnlevering18.04.16og29.04.16.Evaluering
oginnstillingi løpetavsommer2016.Prosjektet er i henholdtil oppsattfremdrift.

Monserudrenseanlegg:Revidertbasiskostnadberegnet07.12.2015varkr 274mill. kr. I mars2016er
det foretatt enny vurderingavkostnadenebasertpåhvor langtdetaljprosjekteringenhar kommet.
Deter avdekketenøkningavkostandenepåkr 15mill, til sammenkr 289mill. kr. I tilleggkommer
kostnaderfor forventet tillegg(10%)ogusikkerhetsavsetning(10%). Denstørsteusikkerhetener
hvade faktiskeentreprisekostnadeneblir på.Prisreguleringogendringerpgavalutaforholdmå
påregnes.

OverføringsledningerÅsa-Monserud:Forsinkelserharoppståttpågrunnavarkeologiskefunn,
avklaringmedgrunneiereogsøknadsprosessangåendesjøledning.Forventerat alleavtalerog
avklaringerer påplassi løpetavsommerenogat prosjektetfortsetter somplanlagtfra høsten.
Midler fra 2015tilsvarende9 mill. kronerblir overført til 2016oggir dermedet totalbudsjett i 2016
på37mill. kroner.Budsjettkorrigeringblir vurdert i 1. tertialrapport.
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6. Sykefravær
Sykefravær februar2015 ogfebruar2016:

Figur1: Blåsøylevisertotalt sykefraværi februar2015(egenmeldt+ legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi februar
2016(egenmeldt+ legemeldt).

Sykefraværi %
Januar2015 Januar2016 Februar2015 Februar2016

Helekommunentotalt 10,7 9,7 11,8 10
- heravegenmeldtfravær 1,6 1,2 1,9 1,2

Administrasjontotalt 9,6 8,5 9,5 8,3
- heravegenmeldtfravær 1 1,5 1,6 1,3

Barnehagetotalt 12,8 11,2 12,5 10,3
- heravegenmeldtfravær 3,5 1,9 2 1,6
Grunnskoletotalt 7,9 7,2 7,9 9

- heravegenmeldtfravær 1,5 1,3 1,5 1,4
Spesielletiltak barnogungetotalt 8,6 7,6 10,7 5,1

- heravegenmeldtfravær 1,2 1,3 2,5 1
Kulturtjenestentotalt 7,6 8,6 7,2 15

- heravegenmeldtfravær 0,3 2,6 0,3 1,3
Helseomsorgogvelferdtotalt 14,7 12,1 15,4 12,2

- heravegenmeldtfravær 1,6 1 1,9 0,9
Samfunntotalt 7 7,4 6,7 7,5

- heravegenmeldtfravær 1,6 1,3 1,5 1,5
Figur2: Tabellenvisertallgrunnlagetfor figur 1. I tillegg visesstatistikkenfor januar.



6

Ri nger i ke kommu ne – Mån edsrapp or t m ars 201 6

VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 avdisseområdenei tabell1B,ogbudsjettenefor skattog rammetilskudd
samtfinansvedtasi tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSEAvvik Avvikforrige
2015(pr mars) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mndrapport

Folkevalgteog revisjon
Driftsregnskap 539 1 643 9 405 9 405 0 0 0

Driftsutgifter 1 406 1 809 9 932 9 932 0 0% 0
Driftsinntekter -866 -166 -527 -527 0 0% 0

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 31 121 32 807 97 008 96 115 -893 -1% -913
Driftsutgifter 33 003 34 005 109912 108337 -1 575 -1% -1 335
Driftsinntekter -1 882 -1 198 -12904 -12222 682 -6% 422

Barnehage
Driftsregnskap 44 138 43 772 181639 181639 0 0% 0
Driftsutgifter 49 339 51 527 209264 208287 -977 0% 0
Driftsinntekter -5 201 -7 755 -27625 -26648 977 -4% 0

Grunnskole
Driftsregnskap 69 945 70 307 259933 255433 -4 500 -2% -4 456
Driftsutgifter 82 736 85 830 319792 315971 -3 822 -1% -8 104
Driftsinntekter -12 791 -15 523 -59859 -60538 -678 1% 3 648

Spesielletiltak barn og unge
Driftsregnskap 29 386 32 863 129616 126044 -3 572 -3% -3 572
Driftsutgifter 31 335 34 015 152160 150709 -1 451 -1% -1 451
Driftsinntekter -1 949 -1 152 -22544 -24665 -2 122 9% -2 122

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 7 629 5 908 24 089 24 089 0 0% 0
Driftsutgifter 9 431 7 016 27 847 28 241 394 1% 0
Driftsinntekter -1 802 -1 108 -3 758 -4 152 -394 9% 0

Helseog omsorg
Driftsregnskap 152 893 172 101 621759 614159 -7 600 -1% -7 600
Driftsutgifter 221 731 218 019 837909 836235 -1 674 0% -5 988
Driftsinntekter -68 838 -45 919 -216150 -222076 -5 926 3% -1 612

Samfunn
Driftsregnskap 34 546 33 122 123550 121243 -2 307 -2% -2 826
Driftsutgifter 65 588 65 200 257477 258116 639 0% -2 572
Driftsinntekter -31 042 -32 078 -133927 -136873 -2 946 2% -254

Avsetninger,overføringer
Driftsregnskap -8 427 -21 618 20 848 34 848 14 000 40% 14 000
Driftsutgifter 13 075 -3 182 156589 156589 0 0% 0
Driftsinntekter -21 502 -18 436 -135741 -121741 14 000 -11% 14 000

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -413 090 -438 806 -1 562345 -1 562345 0 0% 0
Driftsutgifter 0 0 0 0 0 0% 0
Driftsinntekter -413 090 -438 806 -1 562345 -1 562345 0 0% 0

Finans
Driftsregnskap 9 458 13 415 99 370 99 370 0 0% 0
Driftsutgifter 11 118 13 886 126180 126180 0 0% 0
Driftsinntekter -1 660 -471 -26810 -26810 0 0% 0

Alle tall i 1000kr
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Arkivsaksnr.: 16/2335-1   Arkiv: 210  

 

Regnskap og årsrapport 2015  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2015 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 36.361.404,12 avsettes slik: 

kr 34.035.529,12 til disposisjonsfond 

kr 2.325.875,- settes av til disposisjonsfond «Fossefondet - realkapital». 

3. Kr 1.696.567,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld. Beløpet 

dekkes fra ubundet investeringsfond.  

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2015 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2015 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2015 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2016 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 30.438.706,-. 

Driftsregnskapet for 2015 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

36.361.404,12. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Rådmannen mener at det 

fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et tilfredsstillende og dekkende 

bilde på den samlede aktivitet i 2015. Det regnskapsmessige mindreforbruket er foreslått 

avsatt til disposisjonsfond. Fondet «Fossefondet – investeringer» klassifiseres også som et 

disposisjonsfond. Når godkjent regnskap og årsrapport er framlagt Fylkesmannen, vil 

Ringerike kommune formelt være ute av ROBEK registeret.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas 

av kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  



Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal omtale viktige  

hendelser samt en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet gjennom 

året. Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning 

redegjør for oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens 

tjenesteproduksjon. Det er framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2015. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 91,5 

millioner kroner. Det er overført 1,0 million kroner til investeringsregnskapet. Etter 

overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 på 36,3 millioner kroner.  

I budsjett 2015 var det lagt til grunn å dekke inn de resterende 27,6 million kronene av det 

akkumulerte underskuddet. Dette beløpet er dekket inn i sin helhet. Fylkesmannen vil så 

snart de har de nødvendige dokumentene melde Ringerike kommune ut av ROBEK.  

Året 2015 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune. Det har vært et år hvor 

usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt, skatteutjevning, integreringstilskudd 

og flere andre forhold har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 

2015 har vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. De største avvikene mot 

budsjett finner vi under avsetninger og overføringer (12,6 millioner kroner), skatt og 

rammetilskudd (8,2 millioner kroner) og finans (11,7 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert 

arbeidsgiveravgift har i 2015 blitt redusert med 36,4 til 151,2 millioner kroner ved utgangen 

av 2015. Driftsinntektene økte med 3,9 % i 2015, mens driftsutgiftene ble redusert med 0,15 

%. Dette viser at tiltakene som ble satt inn for å redusere driftsnivået har hatt effekt. Videre 

var reguleringspremien for 2015 lavere enn budsjettert og betydelig lavere enn i 2014.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste år for Ringerike kommune har vært å gjenvinne 

handlefrihet og være i stand til å tilbakeføre tidligere års underskudd. Det akkumulerte 

underskuddet er nedbetalt med regnskapet for 2015, men det er fremdeles noe vei å gå før 

kommunen har den økonomiske bufferen som er nødvendig for å takle uforutsette endringer 

i utgifter og inntekter. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble lavere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette 

av beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Disposisjonsfondet som er kommunens buffer – som skal demme for utfordringer relatert til 

uforutsett utgiftsvekst og inntektssvikt i et begrenset tidsrom. Fondet utgjør nå 1,48 prosent 

av driftsinntektene. Dette er lavt og gjør kommunen sårbar og lite robust til å ta hånd om de 

utgifts- og inntektsvariasjoner som vil kunne oppstå.  

Normtall tilsier at disposisjonsfondet bør være på 10 % av driftsinntektene. For Ringerike 

kommune betyr det at disposisjonsfondet bør ha en saldo på 200 millioner kroner.  

 



I forbindelse med salg av eiendommer i 2015 er det satt av kr 1.696.567,- som ifølge vedtak 

fra 2012 skal brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Disse ble i regnskapsavslutningen 

for 2015 satt av til ubundet investeringsfond, og må benyttes nå i 2016. 

 

Rådmannens vurdering 

2015 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode 

resultater. Ringerike kommune har hatt stor framgang på Kommunebarometeret for 2016. 

Ringerike gikk opp 77 plasser fra året før og er med det på 193 plass (Kommunal Rapport pr 

11/4 2016). Det er også gledelig at resultatene på medarbeiderundersøkelsen var gode, og 

det jobbes bevisst med å forbedre disse resultatene.  

 

Også i 2016 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til 

inntektene. Vi anser at vi nå har god økonomistyring, men at oppbygging av økonomisk 

buffer vil ha fokus i kommende år.  

Rådmannen vil understreke viktigheten av å skape et økonomisk handlingsrom som gjør  

Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske svingninger både på inntekts- 

og utgiftssiden. 

 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2015  

2. Årsberetning 2015  

3. Revisjonsberetning regnskap 2015  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2015 

5. Årsrapport 2015 – legges fram i møtet 

 

 

 Ringerike kommune, 28.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Morten Varøy 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Regulert Avvik Avvik Opprinnelig
Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2015 2015 budsjett i prosent 2015 2014 Note
Skattpå formueog inntekt -674,7 -653,0 21,7 3,3% -653,0 -636,7
Eiendomsskatt -54,1 -54,5 -0,4 -0,7% -54,5 -54,4
Sumskatteinntekter -728,7 -707,5 21,3 3,0% -707,5 -691,1

Ordinærtrammetilskudd -710,7 -724,0 -13,3 -1,8% -724,0 -708,4
Merverdiavgiftskompensasjondrift -47,6 -46,2 1,4 3,0% -46,2 -43,2
Sumrammetilskuddog merverdiavgiftskomp. -758,3 -770,2 -11,9 -1,5% -770,2 -751,6

Sumgenerelletilskuddogsalgsinntekter -24,7 -25,9 -1,2 -4,7% -25,9 -25,4
=Sumfrie disponible inntekter -1 511,8 -1 503,7 8,1 0,5% -1 503,7 -1 468,2

Renteinntekterogavkastningfond -6,5 -5,5 0,9 17,0% -5,5 -5,1
Utbyttefra RingerikskraftAS -18,3 -11,0 7,3 65,9% -11,0 -36,7
Mottatteavdragutlån(Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Startlån- mottatterenter -3,5 -2,8 0,7 -2,8 -3,7
Sumfinansinntekter -28,4 -19,4 8,9 46,0% -19,4 -45,6

Renteutgifter,provisjonog lån 25,7 31,1 5,4 17,3% 31,1 26,2
Startlån- renteutgifter 5,3 4,2 -1,1 4,2 3,9
Avdragpålån 50,5 49,0 -1,5 -3,1% 49,0 46,2 12
Sumfinansutgifter 81,5 84,3 2,8 3,3% 84,3 76,4
=Netto finansutgifter 53,2 64,9 11,7 18,0% 64,9 30,8

Inndekningav tidligereårsunderskudd 27,7 27,7 17,5 8
Brukavtidligereårsmindreforbruk -25,7 -25,7 8
Avsetningdisposisjonsfond(netto) 30,4 30,4 19,0 4
Avsetningbundedriftsfond(netto) 4
Sumnetto avsetninger 32,5 32,5 0,0 36,5 0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet 0,4 0,5 0,1 20,9% 0,5 0,6

Sumtil fordeling drift -1 425,8 -1 405,8 19,9 1,4% -1 401,8 -1 436,8
Driftskostn. ført på områder utenfor skjema1b 0,2 0,2 0,2
Fordelt på enheteneiflg skjema1B 1 389,2 1 405,6 16,4 1,2% 1 401,6 1 411,2
Regnskapsmessigmer+/mindreforbruk- -36,4 0,0 36,4 0,0 -25,7 8

Regulert Avvik Avvik Opprinnelig
Regnskap budsjett ift ift budsjett budsjett Regnskap

2015 2015 budsjett prosent 2015 2014
Folkevalgteogrevisjon 6,5 6,6 0,0 0,3% 6,4 5,7
Administrasjonog fellestjenester 86,8 92,5 5,7 6,1% 89,7 90,3
Barnehage 172,0 172,1 0,1 0,0% 166,6 177,0
Grunnskole 252,8 252,1 -0,7 -0,3% 245,8 257,4
Spesielletiltak barnogunge 120,3 120,4 0,1 0,1% 114,2 106,5
Kulturtjenesten 23,6 23,6 0,0 -0,2% 21,2 14,9
Helse,omsorgogvelferd 619,1 615,2 -3,9 -0,6% 580,0 618,3
Samfunn(tekniskeområder) 125,0 127,6 2,6 2,0% 121,0 168,8
Avsetninger,overføringer -17,1 -4,4 12,7 287,3% 56,7 -27,9
Sumtjenesteproduksjon 1 389,2 1 405,6 16,4 1,2% 1 401,6 1 411,2

Avvik:- negativt/merforbruk,+positivt/mindreforbruki forhold til budsjett
Mill kr.
- satt oppslikkommunestyretvedtokbudsjettet

Regnskapsskjema1adriftsregnskapet

Avvik:- negativt/merforbruk,+positivt/mindreforbruki forhold til budsjett
Mill kr.
- satt oppslikkommunestyretvedtokbudsjettet

Regnskapsskjema1b driftsregnskapet
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Tall i mill. kroner

Regnskap2015
Regulert

budsjett 2015
Opprinnelig

budsjett 2015 Regnskap2014 Note
KOSTRA-ART

Investeringeranleggsmidler 215,66 266,03 356,96 82,40
Utlånogforskutteringer (520:521) 14,39 35,00 35,00 21,77
Kjøpavaksjerogandeler (529) 4,79 5,10 5,10 6,91
Avdragpålån (510:519) 8,47 6,80 6,80 5,64
Avsetninger (530:539+548:569) 140,97 129,49 0,50 18,92 4
Åretsfinansieringsbehov Sum(L1:L4) 384,29 442,41 404,36 135,64

Brukavlånemidler (910:919) 214,75 274,13 357,18 86,68 7
Salganleggsmidler (660:679)+929 2,20 - - 127,17
Tilskuddtil investeringer - - - -
Kompensasjonfor merverdiavgift (729) 18,87 36,68 36,68 8,56
Motatte avdrutlån (700:789+920:928) 14,78 4,90 4,90 14,16
Andreinntekter (600:659;900:909) 2,35 - - 1,91
Sumeksternfinansiering Sum(L7:L11) 252,96 315,72 398,76 238,48

Overførtfra driftsregn. (970:979) 1,00 0,50 0,50 0,56 2
Brukavtidligere årsudisponert 121,18 121,10 - - 8
Brukavavsetninger (930:969) 9,15 5,10 5,10 17,77 4
Sumfinansiering Sum(L12:L14) 384,29 442,41 404,36 256,82

Udekket/udisponert (L5-L15) - - - 121,18 8

Regnskapsskjema2b - investeringsregnskapet
Tall i mill kr

REGNSKAP2015
REGULERT

BUDSJETT2015
OPPRINNELIG

BUDSJETT2015
REGNSKAP

2014
Investeringeri anleggsmidler:

610 Rådmannogstrategisketiltak 0,00 30,26 29,66 0,00
624 IT 16,46 17,22 15,36 14,75
630 Oppvekstogkultur 38,95 46,50 47,00 0,00
640 Helse 1,14 2,15 3,00 0,45
651 Teknisktjeneste VAR 65,11 107,09 143,89 30,35
652 Miljø ogAreal 0,03 0,00 0,00 -0,04
653 BrannogRedning 1,64 1,57 1,50 0,46
654 Inveiendomsforvaltning 0,02 0,00 0,00 0,01
655 Vei ParkogIdrett 15,56 6,34 4,00 7,14
656 Byggeprosjekter 35,70 2,41 35,20 10,53
657 Invutbyggingsprosjekter 35,65 52,48 77,35 7,89
690 Aksjer,Utlån,Fondogmvakomp. -210,25 -266,03 -356,96 -71,54

SUM - - - -

Regnskapsskjema2A - Investeringsregnskapet
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REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP
EIENDELER 2015 2014 2013 NOTE

A. ANLEGGSMIDLER KAP.2.2 3 758512677,69 3 463153298,81 3 249071275,98
FASTEEIENDOMMEROGANLEGG (2.27-2.29) 1 086128223,78 953264074,75 932749263,16
UTSTYR,MASKINEROGTRANSPORTMIDLER (2.24-2.26) 97714423,37 76050485,02 72179832,88
UTLÅN (2.22-2.23) 150489082,54 149068108,04 140246365,94
AKSJEROGANDELER (2.21) 198306598,00 193512378,00 210558051,00 13
PENSJONSMIDLER (2.20) 2 225874350,00 2 091258253,00 1 893337763,00 9

B. OMLØPSMIDLER KAP.2.1 617829057,00 592798117,69 399752301,84
KORTSIKTIGEFORDRINGER (2.13-2.17) 118381360,38 120590980,93 102042655,50
PREMIEAVVIK (2.19) 157356817,02 197570031,02 151546963,02 9
AKSJEROGANDELER (2.18) 112508339,91 14
SERTIFIKATER (2.12) -
OBLIGASJONER (2.11) 10 000,00 12000,00 14 000,00 14
KASSE,POSTGIRO,BANKINNSKUDD (2.10) 229572539,69 274625105,74 146148683,32

SUMEIENDELER(A +B) 4 376341734,69 4 055951416,50 3 648823577,82

EGENKAPITALOGGJELD

C. EGENKAPITAL KAP.2.5 -138720264,49 6 479256,58 169802309,06
DISPOSISJONSFOND (2.56-2.57) -30889129,04 -450423,04 -450423,04 4
BUNDNEDRIFTSFOND (2.51-2.52) -55171332,25 -33484392,91 -28786865,30 4
UBUNDNEINVESTERINGSFOND (2.53-2.54) -148116669,54 -22226531,14 -26976531,14 4
BUNDNEINVESTERINGSFOND (2.55) -39027367,27 -33094083,67 -27202467,19 4
REGNSKAPSMESSIGMINDREFORBRUK (2.5950) -36361404,12 -25661360,13 8
REGNSKAPSMESSIGMERFORBRUK (2.5900) - 27679654,44 27679654,44 8
UDISPONERTI INVESTERINGSREGNSKAP (2.5960) - -121182400,00 8
UDEKKETI INVESTERINGSREGNSKAP (2.5970) - 8
LIKVIDITETSRESERVE (2.5980) - 8
KAPITALKONTO (2.5990) 173289033,75 217342189,05 227982337,31 7
ENDRINGAVREGNSKAPSPRINSIPPSOMPÅVIRKERAK(DRIFT) (2.581) -26768000,00 -26768000,00 -26768000,00
ENDRINGAVREGNSKAPSPRINSIPPSOMPÅVIRKERAK(INVESTERING)(2.580) 24324603,98 24324603,98 24324603,98

D. GJELD
LANGSIKTIGGJELD KAP.2.4 -3 994266856,96 -3 792711884,96 -3 569143149,96
PENSJONSFORPLIKTELSE (2.40) -2 790782783,00 -2 695254649,00 -2 526617390,00 9
IHENDEHAVEROBLIGASLÅN (2.41-2.42)
SERTIFIKATLÅN (2.43-2.44)
ANDRELÅN (2.45-2.49) -1 203484073,96 -1 097457235,96 -1 042525759,96 12

KORTSIKTIGGJELD KAP.2.3 -243354613,24 -269718788,12 -249482736,92
KASSEKREDITTLÅN (2.31)
ANNENKORTSIKTIGGJELD (2.32-2.38) -237153615,12 -259744107,00 -240360401,80
PREMIEAVVIK (2.39) -6 200998,12 -9 974681,12 -9 122335,12 9

SUMEGENKAPITALOGGJELD(C+ D) -4 376341734,69 -4 055951416,50 -3 648823577,82

E. MEMORIAKONTI

MEMORIAKONTO KAP.2.9 - - -
UBRUKTELÅNEMIDLER (2.9100) 67798678,28 117549929,86 97423069,43
ANDREMEMORIAKONTI (2.9200-2.9998) -12161231,18 -12161231,18 -12161231,18
MOTKONTOFORMEMORIAKONTIENE (2.9999) -55637447,10 -105388698,68 -85261838,25

Balanseregnskapet
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Økonomiskoversikt - driftsregnskapet REGULERT OPPRINNELIG

REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
KOSTRA-ART 2015 2015 2015 2014 NOTE

BRUKERBETALINGER SUM(600:619) -72199512,19 -71253418,00 -71 253418,00 -69 477243,23
ANDRESALGS-OGLEIEINNTEKTER SUM(620:670) -175045779,36 -165355339,00 -164955339,00 -158885941,52
OVERFØRINGERMEDKRAVTILMOTYTELSE SUM(700:780) -267147537,97 -228183477,00 -237451477,00 -262372685,28
RAMMETILSKUDD SUM(800:809) -710678342,00 -724000000,00 -724000000,00 -708382356,00
ANDRESTATLIGEOVERFØRINGER SUM(810:829) -69236210,91 -54653278,00 -53 153278,00 -52 180936,46
ANDREOVERFØRINGER SUM(830:850;880;890) -1 394200,06 - - -4 916498,40
INNTEKTS-OGFORMUESKATT SUM(870:873) -674659874,86 -653000000,00 -653000000,00 -636694906,93
EIENDOMSSKATT SUM(874:876) -54079197,00 -54485000,00 -54 485000,00 -54 466259,00
ANDREDIREKTEOGINDIREKTESKATTER SUM(877:879) -338601,00 - - -338601,00
SUMDRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) -2 024779255,35 -1 950930512,00 -1 958298512,00 -1 947715427,82 3

LØNNSUTGIFTER SUM(010:089;160:165) 995237147,14 969967768,00 953658596,00 989811429,98
SOSIALEUTGIFTER SUM(090:099) 283545782,09 301279299,00 297897247,00 277792642,00
KJØPAVVAREROGTJENESTERSOMINNGÅR
I KOMMUNENSTJENESTEPRODUKSJON

SUM(100:285)-
SUM(160:165)

290930676,00 261841661,00 260199854,00 253928340,72
KJØPAVTJENESTERSOMERSTATTER
KOMMUNALTJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) 203742868,93 195848801,00 195848801,00 211699112,20
OVERFØRINGER SUM(400:490) 149970884,56 151767392,00 167832851,00 175391734,70
AVSKRIVNINGER 590 56 955970,42 50 000000,00 50 000000,00 53 653361,91 20
FORDELTEUTGIFTER NEG(690)+(290-790) -43626309,82 -27970983,00 -19 545411,00 -22 659630,02
SUMDRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L20) 1 936757019,32 1 902733938,00 1 905891938,00 1 939616991,49

BRUTTODRIFTSRESULTAT L12-L21 -88022236,03 -48196574,00 -52 406574,00 -8 098436,33

RENTEINTEKTEROGUTBYTTE SUM(900:905) -28122388,17 -19614200,00 -19 614200,00 -31 989955,99
GEVINSTFINANSIELLEINSTRUM 909 -631651,54 - - -13 902600,00
MOTTATTEAVDRAGPÅUTLÅN 920 -506626,63 -222800,00 -222800,00 -614063,09
SUMEKSTERNEFINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) -29260666,34 -19837000,00 -19 837000,00 -46 506619,08

RENTEUTGIFTEROGLÅNEOMKOSTNINGER500 31 178664,13 35 288746,00 35 288746,00 30 180170,36
TAPFINANSIELLEINSTRUM 509 27 614,92 - - -
AVDRAGPÅLÅN 510 50 502425,00 49 000000,00 49 000000,00 46 235745,00
UTLÅN 520 1 020738,92 450000,00 450000,00 921775,38
SUMEKSTERNEFINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) 82 729442,97 84 738746,00 84 738746,00 77 337690,74

RESULTATEKSTERNEFINANSIERINGS-
TRANSAKSJONER L27-L32 53 468776,63 64 901746,00 64 901746,00 30 831071,66

MOTPOSTAVSKRIVNINGER 990 -56955970,42 -50000000,00 -50 000000,00 -53 653361,91 20

NETTODRIFTSRESULTAT L23+L34+L35 -91509429,82 -33294828,00 -37 504828,00 -30 920726,58

BRUKAVTIDLIGEREÅRSREGNSKAPSMESSIGE
MINDREFORBRUK 930 -25661360,13 -25661360,00 - - 8
BRUKAVDISPOSISJONSFOND 940 - - - - 4
BRUKAVBUNDNEFOND 950 -21364612,23 -874023,00 -874023,00 -17 727165,03 4+21
BRUKAVLIKVIDITETSRESERVE 960 8
SUMBRUKAVAVSETNINGER SUM(L38:L41) -47025972,36 -26535383,00 -874023,00 -17 727165,03

OVERFØRTTILINVESTERINGSREGNSKAPET570 1 004086,05 500000,00 500000,00 561838,84 2+19
AVSATTTILDEKNINGAVTIDLIGEREÅRS
REGNSKAPSMESSIGEMERFORBRUK 530 27 679654,44 27 679654,00 17 498000,00 - 8
AVSATTTILDISPOSISJONSFOND 540 30 438706,00 30 438706,00 18 959000,00 - 4
AVSATTTILBUNDNEFOND 550 43 051551,57 1 211851,00 1 421851,00 22 424692,64 4+6
AVSATTTILLIKVIDITETSRESERVEN 560 8
SUMAVSETNINGER SUM(L44:L48) 102173998,06 59 830211,00 38 378851,00 22 986531,48

REGNSKAPSMESSIGMINDREFORBRUK L36+L42-L49 -36361404,12 - - -25 661360,13 8
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REGULERT OPPRINNELIG
REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP

KOSTRA-ART 2015 2015 2015 2014 NOTE

SALGAVDRIFTSMIDLEROGFASTEIENDOM SUM(660:670) -2 200726,31 - - -6 074480,00
ANDRESALGSINNTEKTER SUM(600:650) -2 345898,92 - - -1 911605,58
OVERFØRINGERMEDKRAVTILMOTYTELSESUM(700:770,-729) -1 298024,64 - - -907336,40
KOMPENSASJONFORMERVERDIAVGIFT SUM(729) -18872692,32 -36682000,00 -36682000,00 -8 555892,35
STATLIGEOVERFØRINGER SUM(800:810) - - - -
ANDREOVERFØRINGER SUM(830:890) - - - -
RENTEINNTEKTEROGUTBYTTE SUM(900:905) - - - -
SUMINNTEKTER SUM(L3:L8) -24717342,19 -36682000,00 -36682000,00 -17449314,33 3

LØNNSUTGIFER SUM(010:080;160:165) 551291,78 - - 572869,04
SOSIALEUTGIFTER SUM(090:099) 129761,06 - - 155643,13
KJØPAVVAREROGTJENESTERSOM
INNGÅRI KOMMUNENS
TJENESTEPRODUKSJON

SUM(100:285)-
SUM(160:165) 192393080,15 262068711,01 327300000,00 69899856,76

KJØPAVTJENESTERSOMERSTATTER
KOMMUNALTJENESTEPRODUKSJON SUM(300:380) - - - -
OVERFØRINGER SUM(400:490) 22 507246,32 3 956526,73 29660000,00 11860611,35
RENTEUTGIFTEROGOMKOSTNINGER 500 78459,30 - - 12634,17
FORDELTEUTGIFTER 690+(290-790) - - - -105000,00
SUMUTGIFTER SUM(L11:L17) 215659838,61 266025237,74 356960000,00 82396614,45

AVDRAGPÅLÅN 510 8 470737,00 6 800000,00 6 800000,00 5 642779,00
UTLÅN 520 14 393642,93 35 000000,00 35000000,00 21766747,70
KJØPAVAKSJEROGANDELER 529 4 794220,00 5 100000,00 5 100000,00 6 914253,00 7
DEKNINGAVTIDLIGEREÅRSUDEKKET 530 - - - - 8
AVSATTTILUBUNDNEINVESTERINGSFOND548 130684358,40 128987791,90 - 9 000000,00 4
AVSATTTILBUNDNEFOND 550 10 286172,29 500000,00 500000,00 9 915114,47 4
AVSATTTILLIKVIDITETSRESERVEN 560 - - - - 8
SUMFINANSIERINGSTRANSAKSJONERSUM(L20:L26) 168629130,62 176387791,90 47400000,00 53238894,17

FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L9 359571627,04 405731029,64 367678000,00 118186194,29

BRUKAVLÅN 910 -214751251,58 -274133629,64 -357178000,00 -86683139,57 7+19
MOTTATTEAVDRAGPÅUTLÅN 920 -13486780,72 -4 900000,00 -4 900000,00 -13252717,89
SALGAVAKSJEROGANDELER 929 - - - -121097400,00 7+13
BRUKAVTIDLIGEREÅRSMINDREFORBRUK930 -121182400,00 -121097400,00 - - 8
OVERFØRTFRADRIFTSREGNSKAPET 970 -1 004086,05 -500000,00 -500000,00 -561838,84 2+19
BRUKAVDISPOSISJONSFOND 940 - - - - 4
BRUKAVUBUNDNEINVESTERINGSFOND948 -4 794220,00 -5 100000,00 -5 100000,00 -13750000,00 4
BRUKAVBUNDNEFOND 950 -4 352888,69 - - -4 023497,99 4
BRUKAVLIKVIDITETSRESERVEN 960 - - - - 8

SUMFINANSIERING SUM(L30:L38) -359571627,04 -405731029,64 -367678000,00 -239368594,29

UDISPONERT L28-L39 - - - -121182400,00 8+19

Økonomiskoversikt - investeringsregnskapet



7

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapeter utarbeidet i henholdtil bestemmelseri kommuneloven,forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk,og består av driftsregnskap,investeringsregnskap,balanseregnskap,økonomiske
oversikterognoter.

Regnskapsforskrifteninneholder regler for pliktige noter til regnskapet. Noter skal bidra til å øke
regnskapsbrukerensforståelseav regnskapetog hjelpe brukeren til å vurdere regnskapet.Videre
inneholder kommunal regnskapsstandard(KRS)nr 6 Noter og årsberetningytterligere noter som
ansesnødvendigfor at regnskapetskalværeavlagti henholdtil godkommunalregnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrørerkommunenfremgår av driftsregnskapet
eller investeringsregnskapet.Regnskapsføringav tilgangog bruk av midler bare i balanseregnskapet
gjøresikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalingerer regnskapsførtbrutto. Dette gjelder også
interne finansieringstransaksjoner.Allekjente utgifter, utbetalinger,inntekter og innbetalingeri året
er tatt med i årsregnskapet,enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som
faktisker brukt i løpetavåret ført i investeringsregnskapet.Dendelensomikkeer brukt, er registrert
som memoriapost.I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalingerikke kan
fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen,registreres et anslått beløp i
årsregnskapet.

Klassifiseringav anleggsmidlerog omløpsmidler
Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapetklassifisert som
anleggsmidler.Andreeiendelerer klassifisertsomomløpsmidler.

Fordringer klassifiseressom omløpsmidler dersom de forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet.Videre er fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjonsamt
markedsbaserteverdipapirer klassifisertsom omløpsmidler,med mindre kommunenhar foretatt
investeringenut fra næringspolitiskeeller samfunnsmessigehensyn.I slike tilfeller er verdipapirene
klassifisertsomanleggsmidler.

Kommunen følger KRSnr 4 Avgrensningenmellom driftsregnskapetog investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostninger i forhold til
anleggsmidler.Utgifter som påløperfor å opprettholde anleggsmiddeletskvalitetsnivåutgiftføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddeletsutover
standardenved anskaffelsenutgiftsføresi investeringsregnskapetog aktiverespå anleggsmiddeleti
balansen.

Klassifiseringav gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslånjfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Nesteårs
avdragpåutlån inngåri anleggsmidlerognesteårsavdragpå lån inngåri langsiktiggjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielleomløpsmidlerer vurdert til virkeligverdi.

Uteståendefordringerer vurdert til pålydendemedfradragfor forventet tap.

Anleggsmidlerer vurdert til anskaffelseskost.Anleggsmidlermed begrenset økonomisk levetid
avskrivesmed like store årligebeløpover levetidentil anleggsmiddelet.Avskrivningenestarter året
etter anleggsmiddeleter anskaffet/ tatt i bruk avvirksomheten.Avskrivningsperiodeneer i tråd med
§ 8 i forskrift om årsregnskapogårsberetning.

Anleggsmidlersomhar hatt verdifallsomforventesikkeå væreforbigåendeer nedskrevettil virkelig
verdi i balansen.

Vedlånefinansieringavinvesteringerer ikkerenteutgiftenelagt til anskaffelseskost.

Vurderingenefor eiendelergjelder tilsvarendefor kortsiktig og langsiktiggjeld. Opptakskostutgjør
gjeldspostenspålydendei norskekroner på det tidspunkt som gjeldenoppstår. Låneomkostninger
(gebyrer, provisjoner m.v.) samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter. Over- og
underkursperiodiseresover lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter sammeprinsipp som
gjelderfor obligasjonersomholdestil forfall.

Selvkostberegninger
Innenforde rammerder selvkoster satt somden rettsligerammenfor hvakommunenkankreveav
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementeti dokumentH-3/14.

Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon
Kommunenfølgerreglenei merverdiavgiftslovenfor de tjenesteområdenesomer omfattet avloven.
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdiavgiftskompensasjon.Mottatt
kompensasjonfor betalt merverdiavgifter finansiertav kommunengjennomredusertstatstilskuddi
inntektssystemetfor kommunesektoren.
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Note 2 - Vesentligeposterog transaksjoneri regnskapet

Regnskapetfor 2015 viser et netto driftsresultat/overskuddetter finansposterpå 91,5 millioner
kroner. Budsjettert netto driftsresultat i 2015 var på 33,3 millioner kroner. Overføring til
investeringsregnskapetutgjør 1,0 million kroner og regnskapsmessigmindreforbruk for 2015 er på
36,361millionerkroner.

Kommunenhar gjennomdisponeringeri regnskapetfor 2015dekket inn de sisteto millionenesom
gjenstoavdet akkumulerteunderskuddeti 2009.

Brutto driftsresultater på 88 millioner kroner mot budsjettert 48,2millioner kroner.Det vil bli gjort
nærmere rede for avvik i forhold til budsjett for de ulike rammeområdene i rådmannens
årsberetning/årsrapport.

Investeringsregnskapetgjøresopp i balanse.

Overføringer fra drifts- til investeringsregnskapetutgjør 1,0 millioner kroner. Av dette gjelder
renteinntekter på bundne investeringsfondsom i henhold til forskriftene skal inntektsføres i
investeringsregnskapet0,4 million kroner.Det er ogsåoverført 0,6 million kroner i forbindelsemed
påleggetkommunenfikk fra Fylkesmannenom å faklegassfra tidligeredeponipåTyrimyra.

Avskrevetkundefordringer

Det er gjort en vurderingpå de kundefordringenesom kommunenmed stor sikkerhetikke får inn.
Dette beløpersegtil 2,15million kroneroger avskreveti 2015.

Kommunenslikviditetssituasjon har bedret seg i løpet av 2015. Trekkrettighetenhar ikke vært
benyttet fordi likviditetenhar vært bedreenn budsjettert.Dette skyldeshovedsakeligekstragunstig
pensjonspremiei år og lavere investeringsfremdriftenn planlagt.Kommunener fortsatt i en svak
likviditetsstillingoglånefinansiereralle investeringer.

ROBEK

Ringerikekommunehar siden 2009 vært registrert i ROBEK(Registerom betinget godkjenningog
kontroll) på bakgrunn av økonomiskubalanseetter kommuneloven§ 60 nr. 1a. Det betyr at
kommunenmå ha godkjenningfra Fylkesmannenfor å kunneforeta gyldigevedtakom låneopptak
eller langsiktigeleieavtaler. Når regnskapetfor 2015 er vedtatt av kommunestyret vil Ringerike
kommuneformelt væreutmeldt avROBEK.
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Anskaffelseavmidler 2015 2014

Inntekterdriftsregnskapet SUM(600:670;700:770;800:895)-2024779255,35 -1947715427,82

InntekterinvesteringsregnskapetSUM(600:670;700:770;800:895) -24717342,19 -17449314,33

Innbetalingervedeksterne SUM(900:929) -257498698,64 -267539876,54

Sumanskaffelseavmidler -2306995296,18 -2232704618,69

Anvendelseavmidler

Utgifterdriftsregnskapet SUM(010:285;300:480)-690 1879801048,90 1885963629,58

UtgifterinvesteringsregnskapetSUM(010:285;300:480)-690 215581379,31 82383980,28

Utbetalingervedeksterne SUM(500:529) 110466502,20 111674104,61

Sumanvendelseavmidler 2205848930,41 2080021714,47

Anskaffelse-anvendelseav -101146365,77 -152682904,22

Endringi ubruktelånemidler Bal:2.91(Rt)-2.91(Rt-1) -49751251,58 20126860,43

Endringi arbeidskapital 51395114,19 172809764,65

Del2Endringi arbeidskapitalbalansen

2015 2014
Omløpsmidler 2.1 617829057,00 592798117,69
Endringkortsiktigefordringer 2.13- 2.17 -2209620,55 18547725,43
Endringaksjerogandeler 2.18 112508339,91 -
Endringpremieavvik 2.19 -40213214,00 46023068,00
Endringsertifikater 2.12 - -
Endringobligasjoner 2.11 -2000,00 -2000,00
Endringbetalingsmidler 2.10 -45052566,05 128476422,42
Endringomløpsmidler 25030939,31 193045215,85

Kortsiktiggjeld 2.3 243354613,24 269718788,12
Endringkassekredittlån 2.31 - -
Endringannenkortsiktiggjeld 2.32- 2.38 26364174,88 -20235451,20
Endringpremieavvik 2.39 - -

Endringkortsiktiggjeld 26364174,88 -20235451,20

51395114,19 172809764,65

Note3 - Endringi arbeidskapital

Del1Endringi arbeidskapital- bevilgningsregnskapet

Endringi arbeidskapital
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Bundnedriftsfond Beholdning Avsetninger Brukavfond i Beholdning
01.01.2015 driftsregnskapet 31.12.2015

Øremerkedetilskudd 14 932 022 22 175 311 -14 791 682 22 315 651
Tidligerelegater 309 991 -309991 0
Gavefond 434 667 385 795 -434667 385 795
Gavemidler 4 121 519 5 147 984 -4 547 492 4 722 011
Midler kommunalesamarbeid 0 1 694 995 1 694 995
Næringsfond(kraftfond) 9 846 144 1 151 907 -652412 10 345 638
Fondskogavgift 76 267 -424 75 843
Viltfond 627 945 750 501 -627945 750 501
Selvkostfond 3 135 839 11 745 059 14 880 898
Samledeavsetningerogbruk av
avsetninger 33 484 393 43 051 552 -21 364 612 55 171 332

Ubundneinvesteringsfond Beholdning Avsetninger Brukavfond i Beholdning
01.01.2015 inv. regnskapet 31.12.2015

Ubundetinvesteringsfond 22 226 531 9 586 958 -4 794 220 27 019 270
Fossefondet 0 121 097 400 121 097 400
Samledeavsetningerogbruk av
avsetninger 22 226 531 130 684 358 -4 794 220 148 116 670

Bundneinvesteringsfond Beholdning Avsetninger Brukavfond i Beholdning
01.01.2015 inv.Regnskapet 31.12.2015

Andrebundneinv. fond 65 121 65 121
Oppgraderingkommunenshytter 149 157 149 157
Tilstandsrapport - prosjektnr 0116 240 000 240 000
Spillemiddelprosjekter 0 98 656 98 656
Næringsfond- hjemfallsfond 12 764 224 583 719 13 347 942
Frikjøp parkering 645 432 146 379 791 811
Tilfluktsrom 139 121 2 384 141 506
Elveforbygningsfond 21 734 21 734
EkstraordinæreavdragHusbanken 18 531 641 9 453 545 -4 352 889 23 632 297
Tapavsatt Husbanken 537 653 1 489 539 143
Samledeavsetningerogbruk av
avsetninger 33 094 084 10 286 172 -4 352 889 39 027 367

Beholdning Avsetninger Brukavfond i Brukavfond i Beholdning
01.01.2015 driftsregnskapetinv.regnskapet 31.12.2015

Oppr.budsjettReg.budsjett Oppr.budsjettReg.budsjett
Disposisjonsfond 450 423 30 438 706 30 889 129 18 959 000 30 438 706
- heravregnskapsskjema1B 0 0 0
Bundnedriftsfond 33 484393 43 051 552 -21 364 612 55 171 332 1 421 851 1 211 851 -874023 -874023
- heravregnskapsskjema1B 33 484393 43 051 552 -21 364 612 55 171 332 1 421 851 1 211 851 -874023 -874023
Ubundneinvesteringsfond 22 226531 130 684 358 -4 794 220 148 116 670 128987 792 -5 100 000 -5 100 000
Bundneinvesteringsfond 33 094084 10 286 172 -4 352 889 39 027 367 500 000 500 000
Samledeavsetningerogbruk av
avsetninger 89 255431 214 460 788 -21 364 612 -9 147 109 273 204 498 20 880 851 161138 349 -5 974 023 -5 974 023

Budsjettert avsetning/bruk 2015
Avsetning Bruk

Note 4 - Avsetningerogbruk av avsetninger
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Note 5 – Betingedeforhold oghendelseretter balansedagen

Ressurskrevendebrukere

Beregnetrefusjonfra staten,i forbindelsemedressurskrevendebrukere,er regnskapsførtmed39,3
millioner kroner.Søknadeninneholderet kravpåca43millionerkroner.Revisjonenhar,pr 15/2 -
2016ikkeferdigbehandletsøknaden,menhar signalisertat fire avkravenekanmåtte justeres.På
bakgrunnavdette er det foretatt en forsiktiginntektsføring.

Note 6 - Endringav prinsipper,estimaterog retting av tidl. årsfeil

Opptjent, ikke utbetalt lønn pr 31.12

Som følge av anordningsprinsippetavsettesdet ved årsoppgjøretopptjent, ikke utbetalt lønn pr
31.12.Avsetningi 2015 utgjør 13 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift), noe somer på linje med
avsetningenpr 31.12.2014.
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FRABALANSEN:
Kapittel Saldo01.01 Saldo31.12 Endring

Regnskapsmessigmerforbrukdrift 259.00 27679654,44 - -27679654,44
Regnskapsmessigmindreforbrukdrift 259.50 25661360,13 36361404,12 10700043,99
Udisponerti investeringsregnskapet 259.65 121182400,00 - -121182400,00
Udekketi investeringsregnskapet 259.xx - - -
SUMENDRINGREGNSKAPSMESSIGMERFORBRUK -138162010,45

FRADRIFTOGINVESTERING:

FRADRIFTSREGNSKAPET Arter
Åretsregnskapsmessigemindreforbruk 580 36361404,12
Åretsregnskapsmessigemerforbruk 980 -
Dekningavtidligereårsunderskudd* 530 -27679654,44
Tidligereårsoverskudd 930 -25661360,13
SUMDIFF.DRIFT -16979610,45 -16979610,45

FRAINVESTERINGSREGNSKAPET Arter
Åretsregnskapsmessigemindreforbruk 580 -
Åretsregnskapsmessigemerforbruk 980 -
Dekningavtidligereårsunderskudd 530 -
Disptidligereårsregnsk.m.underskudd 930 -121182400,00
SUMDIFF.INVESTERING -121182400,00 -121182400,00

DIFFERANSE 0,00

Note 8 - Spesifikasjonover regnskapsmessigresultat
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Hovedstørrelserfra aktuarberegningfor 2015 SPK KLP TOTALT
1 Nåverdiavåretspensjonsopptjening(åretsopptjening) 18558246 93342836 111901082
2 Rentekostnadavpåløptpensjonsforpliktelse 11727814 93686074 105413888
3 Forventetavkastningpåpensjonsmidlene 10856333 86604635 97460968
4 Administrasjonskostnader 576468 7 838273 8 414741
5 Premieinnbetalinginkl adm.kostnader(forfalt premie) 22317648 95542748 117860396
6 Utbetaltepensjoner(utbetalinger) 76691148 76691148

5a Arb.avgiftavarbeidsgiversandelav nr 5- 2 % 2 665489 11534647 14200136

7 Påløptpensjonsforpliktelse01.01.15(faktiskforpliktelse) 293195345 2 287154599 2 580349944
8 Estimertpåløptpensjonsforpliktelse31.12.15 366371888 2 254243417 2 620615305
9 Estimertverdiavpensjonsmidler31.12.15(forventet) 266484764 1 824773489 2 091258253

10 Verdiavpensjonsmidler01.01.14(faktiskepensjonsmidler) 238700272 1 856958603 2 095658875
11 Estimatavvikforpliktelse01.01.14 -73176542 32911182 -40265360
12 Estimatavvikmidler01.01.14 27784492 -32185114 -4 400622

Årets netto pensjonskostnad§13-1nr c og§13-3nr a
1 Nåverdiavåretspensjonsopptjening 18558246 93342836 111901082
2 Rentekostnadavpåløptpensjonsforpliktelse 11727814 93686074 105413888
3 Forventetavkastningpåpensjonsmidlene -10856333 -86604635 -97460968

13 Nettopensjonskostnadeksadm. 19429727 100424275 119854002

Beregnetpremieavvik §13-1nr d og§13-4nr a (evtb)
5-4 Premieinnbetalingekskl.administrasjonskostnader 21741180 87704475 109445655

Avregningfor tidligereår - - -
13 Åretsnettopensjonskostnad -19429727 -100424275 -119854002
14 Premieavvik2015 2 311453 -12719800 -10408347

Satsfor arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1% 14,1%
14a Arbeidsgiveravgiftav premieavviketnr 14 325915 -1 793492 -1 467577

Akkumulert og amortisert premieavvik§13-1nr e og §13-4nr c,d,e
Akkumulertpremiavvik31.12.14 -8 742053 173155153 164413100

15 Sumamortisert premieavvik- setekst nedenfor -995894 22524033 21528140
15a Arbeidsgiveravgiftav 15 -140421 3 175889 3 035468

16 Akkumulertpremieavvik31.12.2015 -5 434707 137911320 132476613
16a Arbeidsgiveravgiftav16 -766294 19445496 18679202

Årets estimatavvik2015§13-3nr c og d
17 Estimatavvikforpliktelse 73176543 -32911182 40265361
18 Estimatavvikpensjonsmidler -27784492 32185114 4 400622
19 Nettoestimatavvik 45392051 -726068 44665983

Note 9 - Pensjonsforpliktelser
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Spesifisertpensjonsforpliktelse§13-1nr a oge og§13-2nr c og§13-4nr d
20 Påløptpensjonsforpliktelse31.12.2014 -366371888 -2 254243417 -2 620615305
1 Nåverdiavåretspensjonsopptjening -18558246 -93342836 -111901082
2 Rentekostnadavpåløptpensjonsforpliktelse -11727814 -93686074 -105413888
6 Utbetaltepensjoner - 76691148 76691148

21 Amortisertestimatavvik- forpliktelse1/1 av linje 17 73176542 -32911182 40265360
22 Estimertpåløpt pensjonsforpliktelse31.12.15=UB -323481405 -2 397492361 -2 720973766

Spesifisertepensjonsmidler§13-1nr a oge og§13-2nr d og§13-4nr d
23 Verdiavpensjonsmidler31.12.2014 266484764 1 824773489 2 091258253
3 Forventetavkastningpåpensjonsmidlene 10856333 86604635 97460968

5-4 Premieinnbetalingekskl.adm.kostnader 21741180 87704475 109445655
6 Utbetaltepensjoner - -76691148 -76691148

24 Amortisertestimatavvik- midler1/1 av linje 18 -27784492 32185114 4 400622
25 Estimert pensjonsmidler31.12.2014=UB 271297785 1 954576565 2 225874350

26 Nettobalanseførtpensjonsforpliktelse(føravgift) -52183620 -442915796 -495099416
26a arbeidsgiveravgiftav nto pensjonsforpliktelse -7 357890 -62451127 -69809018

Økonomiskeforutsetninger:
Diskonteringsrente 4,00% 4,00%
Forventetlønnsvekst 2,97% 2,97%
ForventetG-regulering/pensjonsregulering 2,97% 2,97%
Forventetpensjonsregulering 2,97% 2,20%
Forventetavkastning 4,35% 4,35%
Forholdstalletfra KMD 1,00% 1,00%

Premieavvikfor årene2002-2010skalamortiseresmed1/15 avopprinneligbeløpfor hvertår.
Premieavvikfor 2011ogsenereskalamoriseresmed1/10 avopprinneligbeløpfor hvertår.
Premieavvikfor 2014ogsenereskalamoriseresmed1/7 avopprinneligbeløpfor hvertår.
Estimatavvikskalfra ogmed2011amortiseresi sinhelhethvertår.
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Garantigitt til: Org.nr. Garantibeløp Garantienutløper
IKAKongsberg- interkommunaltarkiv 971309040 5 922136
ElvegataBorettslag 980018075 7 909120 03.01.2028
HovGårdBorettslag 882008622 15471780 01.07.2030
SmåbarnsforeldrenesBHHønefoss(Dalsbråtenbh) 960782909 1 346250 01.02.2022
SmåbarnsforeldrenesBHRingerikeBA(Smedenbh) 966877960 1 944000 01.04.2024
KirkemoenBarnehageAL 957127223 95000 01.11.2020
HønefossForeldrelagsbarnehageBA(Blåbærskogenbh) 985446261 5 333408 01.02.2034
TolpinrudbarnehageBA 987215895 9 387809 01.03.2038
FlerbrukshallenAS(spillemidler) 911941899 40950000 01.01.2035
Sum 88359503

Garantierfor ansatteslån: Garantibeløp Garantienutløper
Antallgarantier 0
Sum 0
Heravgarantifor adm.sjefen 0

Garantierkommunaleregnskapsenheterog foretak: Garantibeløp Garantienutløper
Sum 0

Totalt garantibeløp alle garantier 88359503

Kommunenhari løpetavregnskapsåretikkemåttet innfri noengarantier.

Garantiergitt avkommunen– nedkvittert per 31.12.2015

Note 10 - Garantiforpliktelser

Note 11 - Fordringeroggjeldtil kommunaleforetak (KF)ogsamarbeidetter KL§ 27

Kommunenharingenkommunaleforetak eller samarbeidetter KL§ 27 i 2015.
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Balansekonto Regnskap2015 Regnskap2014
Gjenværende

løpetid,år
Kommunenssamledelånegjeldper 31.12 2.45-2.49 1 203484074 1 097457236 17,19

Fordeltpåfølgendekreditoreroglån:
KLPKommunekredittfast rente4,48% 2453551300 104509400 114010255 12

KLPKommunekredittfast rente4,98% 2453551301 41237820 43352580 20

KLPKommunekredittfast rente4,27% 2453551302 42546000 44572000 21

KLPKommunekredittfast rente1,94% 2453551303 75417600 78560000 24

KLPKommunekredittfast rente1,45% 2453551304 126750000 - 20

SUMKLPKOMMUNEKREDITT 390460820 280494835 18,74

Kommunalbankenfast rente1,95% 2453951200 122137950 133241400 11

Kommunalbankenflytenderente1,65% 2453951201 153202035 153202035 11

Kommunalbankenflytenderente1,65% 2453951202 76770940 83750120 11

Kommunalbankenflytenderente1,65% 2453951203 37540300 38881020 14

Kommunalbankenflytenderente1,65% 2453951204 59287200 62251560 20

Kommunalbankenflytenderente1,65% 2453951205 69295360 72518400 22

Kommunalbankenfast rente3,86% 2453951206 86496350 91439010 18

SUMKOMMUNALBANKEN 604730135 635283545 14,33

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951001 7 324794 7 881196 12

Husbankenstartlån,fast rente4,4% 2453951003 8 561926 9 017990 14

Husbankenstartlån,fast rente1,985% 2453951004 8 669629 9 180731 15

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951005 12333244 13113810 14

Husbankenstartlån,fast rente1,985% 2453951006 20420036 21282902 20

Husbankenstartlån,fast rente4,2% 2453951007 22196430 22866804 21

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951008 6 856693 7 120070 21

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951009 7 793385 8 074638 22

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951010 23809008 24643809 22

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951011 28367265 30246906 23

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951014 27218549 28250000 29

Husbankenstartlån,flytenderente 2453951015 34742160 - 30

SUMHUSBANKENSTARTLÅN 208293119 181678856 22,60

Opprinnelig
budsjett-15

Regulert
budsjett-15 Regnskap2015

Regnskap
2014

Bokførtavdragpå investeringsgjeldi
driftsregnskapet 49000000 49000000 50502425 46235745
Bokførtavdragpå investeringsgjeldi
investeringsregnskapet* 85000 -
Beregnetminstelovligeavdrag 49327680 46206961

Differanse 1 259745 28784

*Politiskvedtak(KS-sak41/12)omnedbetalingavkommunensinvesteringsgjeldvedsalgavdefinerteeiendommer.

Regnskap2015 Regnskap2014
Mottatteavdragpåstartlån 13486394 13252718
Utgiftsførteavdragi investeringsregnskapet 8 385737 5 642782
Avsetningtil/bruk avavdragsfond 5 100657 7 609936
Saldoavdragsfond31.12. 23632297 18531641

Beregningavminimumsavdragiht Kommunelovens§ 50nr7 utgjørkr49327680etter forenkletberegningsmetode.
I driftsregnskapetfor 2015er detutgiftsførtlåneavdragiht lovenskravtil minsteavdrag.

Gjeldsforpliktelser, type gjeld ogfordeling mellom långivere

Note 12 - Langsiktiggjeld

Avdragpålån

Avdragpålån til videre utlån (startlån)
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Balansepost Org.nr Antall Kurs Bokført verdi

22155010000938708606 EgenkapitalinnskuddKLP 53378380,00
221550 LIVSFORSIKRINGERMV. 53378380,00

2211521000 976957628 RingerikskraftAS- 730aksjer 730 116604973,00
2211521001 985731098 BuskerudkommunerevisjonIKS- grunninnskudd 146000,00
2211521002 910568183 BiblioteksentralenAL- 25andeler 25 22,00
2211521003 966494816 HadelandogRingerikeavfallsselskapAS- 1.776aksjer 1 776 1 000,00 1 776000,00
2211521004 992568720 RingeriksbadetAS- 4.000aksjer 4 000 1 000,00 4 000000,00
2211521005 993822108 RingeriksbadetIKS- andel 100000,00
2211521006 987066857 Vestviken110IKS- andel 249775,00
221152 SELVSTENDIGEKOMMUNEFORETAK 122876770,00

2212001000 911750961 NorskeskogindustrierASA- 1 aksje 1 17 085,00
2212001002 959079420 A/LRingerikekornsilo- 126andeler 126 26,00
2212001003 948321475 RingboBBL 70 9 600,00
2212001004 970102302 A/LTyristrandvannverkinkl hovedledn. 250000,00
2212001005 970102302 A/LTyristrandvannverk,stikkledninger 5 100,00
2212001006 984475764 VeienKulturminnepark- 40aksjerá kr 100.000,- 40 100000,00 4 000000,00
2212001007 965102671 MenoveAS- 280aksjerá kr 15.000,- 280 15000,00 4 200000,00
2212001008 927580128 ModumindustriAS- 1 aksje(fra 1972) 1 1,00 1,00
2212001009 929982894 A/LRingerikeBoligstiftelse 50 000,00
2212001010 965987754 RingkollstuaA/S- 2.000aksjer+ 2 622aksjer 4 622 830340,00
2212001011 994987623 RingerikeutviklingAS 120 1 000,00 120000,00
2212001013 976590481 StiftelsenKistefos-Museet- grunnkapital 30 000,00
2212001014 990262187 Ringerikekultureiendom 5 395 602,41 3 250000,00
2212001015 981083628 FlerbrukshallenAS 900 10000,00 9 000000,00
2212001016 988983772 PanInnovasjonAS 72 4 018,00 289296,00
221200 PRIVATEFORETAKMEDBEGRENSETANSVAR 22051448,00

2.21 SUMAKSJEROGANDELER(ANLEGGSMIDDEL) 198306598,00

Note 13 - Oversiktover aksjerogandelerpr 31.12.2015

Ringerikekommunehareneierandeli IKAKongsberg- Interkommunaltarkivfor Buskerud,Vestfoldog TelemarkIKSpå 3,25
pst.Deenkeltekommuneneheftermedhelesin formuefor sinaktuelleandelavselskapetssamledeforpliktelser.

Deter betalt 4.794.220kr i egenkapitalinnskuddtil KLPi 2015.
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Note 14 - Finansielleomløpsmidler

Bokført verdi
pr 31.12.2015

Åretsverdiendring Anskaffelseskost

Denorskebykredittforeninger* 10000 -2 000,- 21000
Sum 10000 -2 000,- 21000

*) AvtaleinngåttmellomRingerikekommuneogDenorskebykredittforeninger15.01.1988.I
hht avtalenskaldet skjeen gradvisnedbetalingmedsisteforfall 15.11.2020.Nedbetalingen
styresavSparebank1.
Åretsverdiendringer forskjellenmellombokført verdipr 01.01ogpr 31.12i regnskapsåret.
Dettebeløpeter ikkeført i driftsregnskapetmedresultatvirkningi 2015.

I forbindelse med forvaltning av «Fossefondet»er følgende finansielle omløpsmidler
anskaffeti løpetav2015:

Beholdning Anskaffelses- Bokført verdi Urealisert

Verdipapirnavn: (ant andeler) kost 31.12.2015 gevinst/tap
Pengemarkedsfond

PLUSSLIKVIDITETII 32322,56 32314691 32862667 547976
HOLBERGLIKVIDITET 136660,94 13840069 13816694 -23375

ALFREDBERGPENGEMARKED 94079,23 9 635434 9 593824 -41610
Obligasjonsfond

HOLBERGKREDITT 112162,50 11547167 11415303 -131864
DNBOBLIGASJON(III) 994,38 10550731 10021890 -528841
DNBHIGHYIELD 9 676,48 10200000 9 891002 -308998

ALFREDBERGKORTOBLIGASJON 91310,91 9 203605 9 078224 -125381
Aksjefond- Internasjonaleaksjer

NORDEASTABILEAKSJERGLOBAL 2 155,19 4 200000 4 510603 310603
CARNEGIEWORLDWIDEETISK 964,11 1 750000 2 013088 263088
PARVESTEQBESTSELEUROPEINST 850,13 1 700000 1 823400 123400

PARETOGLOBALB 915,08 1 500000 1 732540 232540
FRANKLEURGRFNDA(ACC)NOKH-1 146198,83 1 500000 1 498538 -1 462

MIRAEASSETASIAGRCONSUMEREQF 7 379,71 800000 828668 28668
KLPAKSJEGLOBALINDEKSIII 428,13 736005 792399 56394

Aksjefond- Norskeaksjer
NORDEANORGEVERDI 136,72 1 000000 1 076669 76669
DANSKEINVESTNORGEII 113,09 900000 986698 86698

ALFREDBERGNORGECLASSIC 802,30 500000 566135 66135

SUM 111877702 112508340 630640

I tillegg er det i forbindelsemed Fossefondetden 31.12.2105innestående10.208.629kr på
sparekontoi KLPog705.958kr påklientkontohosDNB.

Anskaffelseskostviserhvadet ble betalt for omløpsmiddeletdadet ble kjøpt.

Note 15 - Salgav finansielleanleggsmidler
Detble ikkesolgtfinansielleanleggsmidleri 2015.
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Årlig drifts-
utgift Avtalen utløper

Leasingavtaletransportmidler- Autolease 2 805012 Ulike- fra 1 til 5 år
Leasingavtaletransportmidler- Leaseplan 963185 Ulike- fra 1 til 32 mnd

somf.eksbensin,serviceo.a)
Leiekontrakt:
Storgt11-13(inkl mvaog fellesutg) 6 096685 31.12.2017
RingerikeBoligstiftelse(inkl. mva) 67 857045 Løpende
Storgt11-13- Aurora(inkl. mvaog fellesutg) 484178 01.05.2024
Hjelpemiddellageret(utenmva- inkl. fellesutg) 240784 Løpende- 6 mdoppsigelse
Samfunnshuset- Musikkskole(inkl mvaog fellesutg) 1 078248 30.08.2026
Samfunnshuset- ITavdeling(inkl mvaog fellesutg) 894252 31.12.2029
HønefossArena- Læringssenterfor voksne(inkl mvaog
fellesutg) 2 340920 31.01.2030
HBKtoppfotballAS- Læringssenteretfor voksne(inkl
mva) 225000 31.01.2030
Honerudgård 291162 01.07.2018
Hensmoveien20 (inkl. mva) 1 284684 Underreforhandling
Tyristrandhelsestasjon(utenmva) 132156 Løpende

Sentrumskvartalet,kultursal(inkl. mva) 178125

30.09.2025Beløpetekskl.
mvafor heleperiodenble

forhåndsbetalti 2005.
Legevakt(inkl. mva) 508707 15.11.2019
Follum(inkl. mva- m/kantineog uteområde) 4 502336 31.08.2022
FlerbrukshallenAS(inkl. mva) 6 736500 Løpende

Note 16 - Vesentligeforpliktelser

(driftsutgift viser leasingkostnad(avskrog rente),i tillegg kommerutgifter vedbrukavbilene
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Note 17– Organiseringavkommunensvirksomhet

1. Kommunensorganisering
Ringerikekommuneer organiserti en tonivå-modellmedenhetslederesomrapporterertil
kommunalsjefene.

ToreIsaksentiltrådte sområdmann1. januar2014.Per1.1.2016haddekommunenfølgende
organisering:

2. Styringsprinsipper
Rådmannenogkommunalsjefeneutgjørkommunensøversteadministrativeledelse.
Virksomheteneopptrer innenforde rammersomtrekkesopp,entengjennomårlige
budsjettvedtakeller gjennomdelegasjonavmyndighetfra rådmannen.Støtteenheteneutfører
støttefunksjoneroverfor toppledelsenogvirksomhetene,menharogsåselvstendigeoppgaver
overforpublikum.

3. Tjenesterløst av andre
a) RenovasjonstjenesteneleveresavHRA– HadelandogRingerikeAvfallsselskapAS.
b) I kommunener det 21 privatebarnehager.
c) Snøbrøytingavveiermedkommunaltansvarutføresdelvisavprivateentreprenører.
d) Kommunenkjøperenkelteinstitusjonsplasserfra andreinnenhelse- ogomsorgssektoren.
e) Vaskeritjenesterkjøpesfra Menova.
f) Detkjøpesadvokattjenesteri forbindelsemedbarnevern.
g) Kommunenkjøperogsåtjenesterfra interkommunalesamarbeid(ISogIKS):

SøndreBuskerud110-sentral(brannogredning),IKAKongsberg(arkiv)og Buskerud
kommunerevisjon.

h) LegevaktenogRingerikekrisesenterer organisertsomkommunalesamarbeidmedRingerike
somvertskommune.
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Note 18

Årsverk og likestilling

Kjønnsfordeling 31.12.2015 31.12.14 31.12.13 31.12.12

Antall årsverk 1715 1751 1854 1858
Antall ansatte 2232 2245 2254 2526

Antall kvinner 1787 1811 1832 2040
Prosentvis andel kvinner 80% 81% 81 % 81 %
Antall menn 445 435 422 486

Prosentvis andel menn 20% 19% 19 % 19 %
Antall kvinner i høyere stillinger 5 10 7 8

% -andel kvinner i høyere stillinger 62% 62% 54 % 50 %
Antall menn i høyere stillinger 3 6 6 8

% -andel menn i høyere stillinger 38 38% 46 % 50 %

Fordeling heltid/deltid

Kjønnsfordeling deltid 31.12.2015 31.12.14 31.12.13 31.12.12
Antall ansatte i deltidsstillinger 1300 1360 1215 1210

Antall kvinner i deltidsstillinger 1127 1188 1094 1064

% -andel kvinner i deltidsstillinger 87% 87% 90 % 88 %

Antall menn i deltidsstillinger 173 172 121 146

% -andel menn i deltidsstillinger 13% 13% 10 % 12 %

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører

(beløp i hele kroner) 2015 2014 2013 2012
Rådmannens årslønn 1 160 000 1 100 000 1 040 000 1 025 000

Ordførerens godtgjørelse 585 000 585 000 585 000 585 000

Revisjonshonorar

(beløp i hele kroner) 2015 2014 2013 2012
Regnskapsrevisjon 355 000 330 000 333 000 558 000

Forvaltningsrevisjon 435 000 602 000 624 000 139 000

Annen bistand 800 000 598 000 553 000 597 000

Sum 1 590 000 1 530 000 1 510 000 1 294 000
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Utvalgeter gjort basertpånetto regnskapsførteutgifter størreennkr 100000eller merenn1mill kr i budsjettavvik.

Ikkerentableinvesteringer

PROSJEKTTEKST
REGULERT
BUDSJETT REGNSKAP

BUDSJETT
AVVIK*

0040 OPPGRADERINGSKOLER(BUDSJ.) 4011289 2647397,75 1363891,48
0041 SKOLER- NYTTINVENTAR 5000000 754447,54 4245552,46
0061 BARNEHAGER- NYTTINVENTAR 2000000 2396234,50 (396234,50)
0063 UTVIDELSE/OPPGRADBARNEHAGER 1523692 1449419,83 74272,30
0080 EIENDOM- HELSE-OGOMSORGSBYGG 4419778 4224527,15 195250,68
0115 EIENDOM- ENERGI,INNEKLIMA,OVERVÅKNING 4125127 5258375,85 (1133249,28)
0141 FELLESRÅDET- KIRKEBYGG 3956527 3514250,00 442276,73
0170 OPPGRADERINGKOMMUNALEBOLIGER 3656183 1473126,66 2183056,56
0222 UTSKIFTINGHEISER 1383053 428125,00 954928,41
0227 KREMATORIET- FRYSECELLEFORKISTER 435000 188762,50 246237,50
0244 EIENDOM- REHABILITERINGSCHJONGSHALLEN 8317716 12789452,71 (4471736,55)
0247 EIENDOM- GRUNNEIENDOMMEROGSKOGER 1000000 225000,00 775000,00
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 1243755 34704,00 1209050,75
0500 BRR- BILEROGREDNINGSVERKTØY 1573125 1641801,75 (68676,89)
0501 MASKINPARK 5100084 4776648,08 323435,79
0700 DATAUTSTYR 11217265 11057709,12 159555,86
0707 IKT- SKOLE 6000000 5502072,75 497927,25
0720 HELSEOMRÅDENEPÅKOSTNINGOGUTSTYR 2145503 1283995,50 861507,35
10000 SKOLEBYGGHØNEFOSSNORD 1500000 596706,25 903293,75
10003 SOKNASKOLETOTALRENOVERING 31384669 28438490,78 2946178,46
10004 NYHØNEFOSSBARNESKOLESYD 44660759 41203714,60 3457044,26
10005 UTVIDELSEHERADSBYGDABARNEHAGE 1300000 1656177,25 (356177,25)
10006 NORDERHOVHJEMMETNYEOMSORGSBOLIGER 500000 686587,50 (186587,50)
10008 HOVALLÉOMSORGSBOLIGER 200000 682152,38 (482152,38)
10020 RØSHOLMSTRANDAREHABILITERING - 313468,75 (313468,75)
14000 SAMFERDSEL 3639235 4786240,50 (1147005,03)
14003 KOMMUNALEVEIER 3699357 3669405,33 29951,72
14004 GATELYS 6781203 110918,75 6670284,12
14007 KRYSSLØSNINGHBV - 250000,00 (250000,00)
15022 BYPORTEN- RUNDKJØRINGOGVA-ANLEGG - 3339255,00 (3339255,00)

Sumutvalgikke rentableinvesteringer 160773320 145379167,78 15394152,30

Rentableinvesteringer

PROSJEKTTEKST
REGULERT
BUDSJETT REGNSKAP

BUDSJETT
AVVIK*

15000 HOVEDPLANVANN 15726519 7481611,50 8244907,50
15001 HOVEDPLANAVLØP 24068009 10376648,69 13691360,45
15002 FELLESPROSJEKTERVAHØNEFOSS 765344 104683,20 660660,78
15003 RENSEANLEGG,SANERINGOGVANNFORSYNINGNESI ÅDAL 26934066 21701050,17 5233015,63
15004 VANNVERKNESI ÅDAL 525438 994847,12 (469408,68)
15005 SOKNAVANNVERK 5600000 724160,20 4875839,80
15006 RINGERIKEVANNVERK 5022161 3003638,75 2018522,01
15012 SANERINGNYMOEN- HEN 12551750 5009524,85 7542224,65
15013 UTBYGGINGMONSERUDRENSEANLEGG 15899369 15665824,12 233544,89

Sumutvalgrentableinvesteringer 107092656 65061988,60 42030667,03

* Parentesbetyrmerforbruk.

UTVALGAVPROSJEKTERI INVESTERINGSREGNSKAPET2015

Note19 - Investeringeri nybyggognyanlegg
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Gruppe1 Gruppe2 Gruppe3 Gruppe4 Gruppe5
Eiendeler EDB-utstyr,

kontormaskiner
oglignende.

Anleggsmaskiner,
maskiner,

inventarog
utstyr,verktøyog
transportmidler

oglignende.

Brannbiler,
parkeringsplasser,
trafikklys,tekniske

anlegg(VAR),
renseanlegg,

pumpestasjoner,
forbrenningsanlegg

oglignende.

Boliger,skoler,
barnehager,
idrettshaller,

veierog
ledningsnettog

lignende.

Forretningsbygg,
lagerbygg,

administrasjons-
bygg,sykehjem

ogandre
institusjoner,
kulturbygg,

brannstasjoner
oglignende

Avskrplan 5år 10år 20år 40år 50år

Gruppe1 Gruppe2 Gruppe3 Gruppe4 Gruppe5 Sum
Bokførtverdi01.01.2015 39383201,64 38854353,74 173845472,07 512033702,65 203997606,38 968114336,48
Tilgang(aktivering)i regnskapsåret 27010480,47 22173127,60 50199437,81 71102839,02 400509,83 170886394,73
Oppskrivninger - - - - - -
Avgang(salg)i regnskapsåret - (426142,81) - - - (426142,81)
Avskrivningeri regnskapsåret (12374437,71) (6163022,08) (13403550,71)(18487736,02) (6010910,10) (56439656,62)
Nedskrivninger - - - - - -
Reversertenedskrivninger - - - - - -
Bokførtverdi31.12.2015 54019244,40 54438316,45 210641359,17 564648805,65 198387206,11 1082134931,78

Note20 - Anleggsmidler

Kommunenfølgerinndelingenavanleggsmidlerogavskrivingsplani henholdtil regnskapsforskriftens§8.
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Note 21 - Selvkost2015
(tall i hele1 000)

Vann Avløp Septikk Feiing
A)Direktedriftsutgifter 15 358 25 058 1 935 5 432
B)Henførbareindirekte driftsutgifter 835 1 023 48 556
D)Kalkulatoriskerentekostnader 2 566 3 816 26 51
C)Kalkulatoriskeavskrivninger 5 141 7 676 202 72
E)Andreinntekter 904 2 532 0 392
F)Gebyrgrunnlag(A+B+C+D-E) 22 996 35 041 2 211 5 719
G)Gebyrinntekter 27 771 37 079 3 064 6 714
H)Årets finansielleresultat (G-F) 4 775 2 038 853 995
I) Avsetningtil selvkostfondogdekningav fremførbart underskudd 4 775 2 038 853 995
J)Brukav selvkostfondogfremføringav underskudd 0 0 0 0
K)Kontrollsum(subsidiering)(H-I+J) 0 0 0 0
L)Saldoselvkostfondper1.1 1 348 831 338 619
M) Alternativkostnadvedbundetkapital på selvkostfondeller fremføringav underskudd 72 36 15 22
N) Saldoselvkostfondper 31.12(L+M+I-J) 6 195 2 905 1 206 1 636
0) Åretsfinansielle dekningsgradi %(G/F)*100 121 106 139 117
P)Åretsselvkostgradi %(G/(F+I-J))*100 100 100 100 100

Feiing:
Selvkostfondetfor feiing var negativti perioden2009-2013.I realiteten subsidiertekommuneninnbyggernemed1,8 mill kroner i perioden2009- 2011.I 2012vedtokKSat feiing ogtilsyn skal faktureres3 gangerårlig på
lik linje medvannogavløp.Dettesikret at manfikk enmerstabil ogforutsigbar inntekt ogat innbyggernei løpet av enfireårsperiodefår detjenestenedebetaler for. Meddettesnuddetrendeni 2012 ogdet negativefondet
ble redusertnoe.I 2013 ble det negativefondetble betrakteligredusertogi 2014ble negativtfond dekketogmanstartet fondsbygging.I 2015styrkesselvkostfondetytterligere.Finansiell dekningsgradi 2015er på 117%.

Vann,avløpogseptikk:
Vedavslutningenav regnskapfor 2013 oppnåddeingenav disseselvkostområdenebalanseogalle fondsmidler ble brukt opp.Til tross for at fondsmidler ble brukt til dekningvar det ikkenokmidler på fond noesom
medførteat alle tre selvkostområdenesto mednegativefond i utgåendebalansefor 2013.Deter tatt grepi 2014for å gjenoppnåselvkostbalanse.Dettehaddepositiv virkning på alle tre selvkostområdenei 2014og
negativefond ble nedbetaltsamtidig somkommunenbegynteå byggefond. Denneutviklingen fortsetter i 2015.Detansessomgunstigå byggefond da dettevil dempegebyrøkningsomvil kommesomfølgeav planlagte
store fremtidige investeringer.Finansiell dekningsgradfor vannvar i 2014på 121%,avløppå 106%ogseptikkpå 139%.
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Note 21 - Selvkost2015fortsetter
(tall i hele 1 000)

Regulerings-
planer

Bygge-ogeier-
seksjonerings

saker
Kartog

oppmåling
A)Direktedriftsutgifter 777 6 439 3 214
B)Henførbareindirekte driftsutgifter 68 570 145
D)Kalkulatoriske rentekostnader 0 1 1
C)Kalkulatoriske avskrivninger 4 6 3
E)Andreinntekter 43 58 68
F)Gebyrgrunnlag(A+B+C+D-E) 806 6 958 3 295
G)Gebyrinntekter 1 427 12 520 3 349
H)Årets finansielleresultat (G-F) 621 5 562 54
I) Avsetningtil selvkostfondog dekningav fremførbart underskudd 621 5 562 54
J)Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 0 0 0
K)Kontrollsum (subsidiering)(H-I+J) 0 0 0
L)Saldoselvkostfond per 1.1 -123 -3 111 -1 992
M) Alternativkostnad vedbundetkapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd 4 -6 -38
N) Saldoselvkostfondper 31.12 (L+M+I-J) 502 2 445 -1 976
0) Åretsfinansielle dekningsgradi %(G/F)*100 177 180 102
P)Åretsselvkostgradi %(G/(F+I-J))*100 100 100 100

Kart ogoppmåling:
Pr 31.12.14haddekommunenet akkumulert negativt selvkostfondfor oppmåling på ca 2,0 mill. Selvkostområdethar vært langt i fra å oppnå selvkost i årene2012-2014.I 2015 oppnåsselvkostbalansenoesom er en
sværtpositiv utvikling. Negativtfond blir stående.Finansiell dekningsgradi 2015 var på 102%.Til sammenligningvar dennei 2014 på 71%.

Reguleringsplaner:
Pr 31.12.14haddekommunenet akkumulert negativt selvkostfondfor reguleringsplaner på ca 0,1 mill. Detnegativefondet haddebyggetsegopp i 2012 og 2013 mensman i 2014 tok grepbl a i forhold å sepå tidsforbruk
på reguleringsplanerog det negativefondet ble vesentligredusert. I 2015 fortsetter den positive utviklingen ogdetteuten ekstraordinær økningav gebyrer.Detnegativeselvkostfondetdekketog fondsbyggingstarter.
Finansiell dekningsgradvar på 177%.

Bygge-og eierseksjoneringssaker:
Pr 31.12.14haddekommunenet akkumulert negativt selvkostfondfor byggesakpå ca 3,1 mill. Detvar tydelig at gebyrenevar satt for lavt til at det var mulig å oppnå selvkostbalanse.Detble tatt grepfra medio 2014 hvor
gebyreneble øket.Enuvanlig høyøkning i antatt saker i tillegg til nyeforhøyedegebyrerhar bidratt til at byggesaki 2015 dekkerhelesitt negativefond i tillegg til å byggeet solid selvkostfondpr 2015. Finansiell
dekningsgradvar på 218%.
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Note 21– Selvkostfortsetter - HRA



































Fra: Bente Thalerud [bente.thalerud@kubis.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.04.2016 13:00:49 

Emne: Uttalelse fra kontrollutvalget til Årsregnskapet 2015 for Ringerike kommune 

Vedlegg: 0613_001.pdf 

Hei! 
Som vedlegg finnes Kontrollutvalgets uttalelse til Årsregnskapet 2015 for Ringerike kommune. 
  
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 22.04.16, sak 24/16, Ringerike kommunes årsregnskap for 2015. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap for 2015 sendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet. 
  
Så her kommer uttalelsen kontrollutvalget vedtok. Skal da følge med som vedlegg både ved 
formannskapets behandling av årsregnskapet 2015 
og ved Kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2015. 
  
Oversendes postmottak som rette vedkommende ifølge Kari Skålien. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
  
Bente Thalerud 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Tlf: 45 04 93 79 
  
  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1415-2  Arkiv: Q52  

 

Sak: 39/16 

 

Maksimaltid på kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Det innføres fra 01.06.2016 maksimal parkeringstid på 2 timer på kommunale 

parkeringsplasser i Hønefoss sentrum vist på vedlagte kartutsnitt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Anders Braaten (Sp) 

«1. Saken utsettes og må sees i sammenheng med tilrettelegging for, og innføring av 

parkeringsforskriften som tres i kraft 01.01.2017. 

2. Til grunn for dette arbeidet må det foreligge en analyse av publikums reelle 

parkeringsbehov.» 

 

Avstemming: 

 

Braatens utsettelsesforslag fikk to stemmer (Sp og MDG) og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1415-1   Arkiv: Q52  

 

Maksimaltid på kommunale parkeringsplasser i Hønefoss 

sentrum  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Det innføres fra 01.06.2016 maksimal parkeringstid på 2 timer på kommunale 

parkeringsplasser i Hønefoss sentrum vist på vedlagte kartutsnitt. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Næringsforum har på vegne av næringsdrivende i sentrum tatt opp 

problemstillingen med at det er for liten «turn over» på parkeringsplassene i 

sentrumsområdet. Problem er økende som følge av at el-biler står gratis og ikke har noe 

insitament for å benytte rimeligere p-plasser i ytterkantene av sentrum. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Forretningene i sentrumsområdet har over tid hatt utfordringer med omsetningssvikt som 

følge av konkurranse fra kjøpesentre både lokalt og lengre unna. I tillegg er økning i 

netthandel en negativ faktor for denne delen av det lokale handelstilbudet. 

 

Rådmannen ser at sentrumsforretningene derfor er opptatt av at tilgjengelighetsfaktoren er 

best mulig for å bygge opp under omsetningen og levedyktigheten for sine virksomheter. 

 

El-bilparken er stadig økende og de fordeler som er gitt fra sentrale myndigheter medfører 

blant annet at el-biler kan stå gratis på kommunale parkeringsplasser. Dermed kan eiere av 

el-biler som har sitt virke i Hønefoss sentrum og pendlere med el-biler blokkere kommunale 

parkeringsplasser hele dagen uten kostnad og til ulempe for næringslivet lokalt. 

 



For å avskjære denne konsekvensen av insitamentene for å øke el-bilbruken og legge til rette 

for raskere «turn over» på kommunale plasser, foreslår rådmannen å innføre maksimal 

parkeringstid på 2 timer på sentrumsnære kommunale parkeringsplasser. 

 

Rådmannen har i prosessen vurdert om det kunne være aktuelt med enkelte plasser med 

enda kortere maksimaltid. Sett i lys av den pågående prosess rundt utviklingen av Hønefoss 

som handelsby og bosted, går rådmannen inn for en ordning som er enkel å administrere og 

har beskjedne kostnader for å etablere.  

 

Rent praktisk vil rådmannen sørge for at det skaffes tilveie «plastur» som kan klebes på 

bilens frontrute og viser hvor lenge den har stått på plassen. Disse urene tenkes distribuert til 

forretninger i sentrum hvor de kan kjøpes. 

 

Maksimaltiden vil også programmeres i de aktuelle parkeringsautomatene, slik at de som 

løser billett automatisk holder seg innenfor regelverket. 

 

Vedlegg 

 

Kartutsnitt som viser utstrekning av 2-timerssone i Hønefoss 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler:  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Ringerike kommune 
Samfunn 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap 

Fra: Rådmann  

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/1415-3 17602/16 Q52 02.05.2016 

Maksimaltid på kommunale parkeringsplasser i Hønefoss sentrum  

 

Representanten Hans Petter Aasen har i formannskap 19. april bedt om at sak 39/16 fra 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning tas opp i formannskapets møte 10. mai 2016.  

Sakens bakgrunn framkommer av saksframlegget for Hovedkomiteen. 

 

Ny forskrift 

Etter at saken ble fremmet for Hovedkomiteen har rådmannen blitt kjent med at det foreligger 

ny sentral parkeringsforskrift som vil tre i kraft fra nyttår.  

I §34 i den kommende forskrift heter; «Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og 

hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale plasser.» 

Dette innebærer at dagens generelle fritak for elektrisk drevne motorvogner bortfaller og det 

overlates til den enkelte kommune å bestemme om fritak for avgift skal beholdes. 

Som følge av den nye forskriften må Ringerike kommune i løpet av høsten 2016 treffe 

beslutning om hvilke vilkår som skal gjelde på kommunale parkeringsplasser fra 1.1.2017. 

 

Maksimaltid 

Rådmannen har merket seg at det har vært noe uenighet innen næringslivet om maksimaltiden 

og at behovene er bransjerelatert.  I en presisering fra Ringerike næringsforening skriver 

leder; 

«Saken er tatt opp og frembragt av «vår» sentrumsbutikk-gruppe (Sentrumsbutikkene).  

Det er neppe å forvente at alle skal bli nesegrus begeistret av et tiltak som har i seg en 

endring av denne karakter. Ei heller i dette tilfelle. 

Det regner vi med at kommunen er blant de nærmeste til å ha erfaring med å håndtere.  

Vår erfaring er at de aller fleste som har hatt en annen meninger om saken, og som vi har 

vært i kontakt med, har endret og nyanserer sitt syn når de har blitt satt nøyere inn sakens 

kjerne og hva den faktisk omfatter. 

 

Vi synes faktisk det har vært forbausende få reaksjoner.  

  

Allikevel har vi ikke problemer med å se at en mer riktig og dekkende begrensning er 3 timer. 

Alternativet er 2 timer avgiftsfri parkering. Det ville vært et særdeles kjærkomment håndslag 

til sentrumshandelen i en varehandels-brytningstid. 



 

 

Om det er nødvendig å utvide sonen ved en forlengelse fra 2 til 3 timer, hvilket vi håper det 

ikke er, må det tas hensyn til at de som kan ha et ærend av mer enn 3 timers varighet, ikke blir 

henvist til å måtte gå lenger enn hva som oppleves som akseptabelt. Likeså må det tas 

tilbørlig hensyn til de typiske pendlerparkeringene nær sentrum.  

Det er så avgjort ikke varehandelens hensikt å fordrive bilistene ut av sentrum. Tvert imot er 

det ønske om å gjøre sentrum mer tilgjengelig for bilistene ved å øke tilgjengeligheten til de 

sentrumsnære parkeringsplassene.» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Den kommende forskriftsendring har brakt nye alternative vurderinger inn i bildet. I løpet av 

høsten inneværende år må forskriftens konsekvenser for håndheving av parkering på 

kommunal grunn og offentlig veggrunn i Ringerike kommune legges fram til politisk 

behandling. 

 

Her kan man da på den ene siden velge å innføre maksimaltid i sentrum for å høste et halvt 

års erfaring for å ha et bredere og bedre beslutningsgrunnlag når saken kommer opp til 

behandling. 

 

På den andre siden kan man velge å utsette saken om maksimaltid til parkeringsforskriften 

skal behandles samlet og i full bredde kommende høst. 

 

Rådmannen har oppfattet at kritikken mot maksimaltid går mest på at 2 timer er for kort tid 

for enkelte bransjer og dette kommer også til uttrykk i presiseringen fra Ringerike 

næringsforum – 3 timer maksimaltid vil være et bedre alternativ for bredere aksept blant 

næringsaktørene. 

 

Rådmannens primære anbefaling til formannskapet er : 

 

«Det innføres fra 1.6.2016 maksimal parkeringstid på 3 timer på kommunale 

parkeringsplasser i Hønefoss sentrum vist på vedlagte kartutsnitt.» 

 

Alternativ anbefaling til formannskapet er: 

 

«Det innføres ikke tidsbegrensning på kommunale parkeringsplasser fra 1.6.2016. Innføring 

av maksimal parkeringstid på kommunale parkeringsplasser tas opp til ny vurdering høsten 

2016 i forbindelse med ny parkeringsforskrift som trer i kraft 1.1.2017.» 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2550-1   Arkiv:   

 

TILVISNINGSAVTALE, - ET SAMARBEID MELLOM HUSBANKEN, 

PRIVATE UTBYGGERE OG KOMMUNEN  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune søker samarbeid med private utbyggere for å benytte tilvisningsavtaler. 

Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private utleiemarkedet. 

Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen 

trygge og kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd med sakframstillingen.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave 

er å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. De som ikke selv er i stand til å 

skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Hjelpen skal i størst mulig 

grad sette folk i stand til å mestre egne liv. 

Boligsosialt arbeid handler derfor både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Vanskeligstilte på 

boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/ eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. For de aller fleste vanskeligstilte 

er det lav inntekt som er årsaken til at de ikke får dekket sine boligbehov. De befinner seg 

ofte i en eller flere av følgende situasjoner: 

 Er uten egen bolig 

 Står i fare for å miste boligen sin 

 Bor i uegnet bolig eller bomiljø (dette gjelder kanskje spesielt barnefamilier) 

 

Grupper som er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet, er personer og 

familier med lave inntekter, unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv, flyktninger, 



tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med 

nedsatt funksjonsevne, blant annet utviklingshemmede. 

 

Beskrivelse av saken 

Hva er en tilvisningsavtale? 

Avtalen mellom utleier og kommune gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til 

eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker 

inngår leiekontrakt med boligeieren. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i 

prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De 

øvrige 60 prosent av boligene er ordinære utleieboliger. Som en «motytelse» til utbygger 

tildeler Husbanken finansiering grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet 

til å binde renta i inntil 20 år. 

Avtalen gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene 

som er bundet av tilvisningsavtalen, som gjelder for 20 år. Den enkelte boligsøker inngår 

leiekontrakt med boligeier. Kommunen bindes ikke av en leieavtale og er ikke part i 

leieforholdet mellom boligeier og boligsøker. Her står den private aktøren for vedlikehold 

av boligen. Modellen er fleksibel for kommunen fordi de ikke bærer den økonomiske og 

juridiske risikoen. Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av boligen 

er en nødvendig forutsetning. 

 

Modellen fremmer inkludering og normalisering 

Tilvisningsretten gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som de vil kunne 

overholde målet om at sosialt vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære 

bomiljø. Modellen er like egnet for små som for store kommuner. Den gjør det lettere å 

skaffe boliger også i områder hvor det er få kommunale boliger i dag, og bidrar til at flere 

kommunale boliger kan integreres i ordinære og gode bomiljø. Dette er i tråd med 

prioriteringer ved tildeling av grunnlån fra Husbanken.  

 

Modellen styrker et profesjonelt utleiemarked 

Dette er et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig øke tilgangen på 

utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og ordinære 

utleieboliger i gode bomiljø. Husbanken registrerer i dag en stor interesse fra andre 

kommuner som ønsker å gjøre det samme som Oslo og Ringsaker.  

 

Rådmannens vurdering 

Lov om helse og omsorgstjenester § 3-7 definerer kommunens ansvar i forhold til boliger 

for vanskeligstilte slik:  

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 

årsaker». 

Ringerike kommune har lenge søkt å realisere sine forpliktelser ovenfor vanskeligstilte på 

boligmarkedet i samarbeid med Ringerike Boligstiftelse. Dette samarbeidet fungerer 



utmerket i forhold til de som er i akutt bolignød, og som trenger midlertidig kommunalt 

botilbud. 

Men når det gjelder det helhetlige boligsosiale arbeidet i kommunen, har dette samarbeidet 

klare begrensninger og aktiviserer ikke samfunnets samlede ressurser. Regjeringen har gitt 

klare føringer for at alle skal bo godt og trygt. Dette er en viktig basis for at man skal kunne 

ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på egen helse. Boligen er også en 

ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligen og 

nærområdet har ofte avgjørende betydning for oppveksten til barn og unge. Det er derfor 

viktig å forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig 

for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. 

Dette løses ikke ved ensidig å ha fokus midlertidige kommunale husværer for mennesker 

som er vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet, men også stimulere til etablering av gode 

og trygge utleieboliger, både når det gjelder beliggenhet, standard, pris og langsiktighet. 

Ved å ensidig benytte Ringerike Boligstiftelse som samarbeidspartner i forhold til disse 

utfordringene, tar kommunen på seg unødvendige arbeidsoppgaver og unødvendig 

økonomisk og juridisk ansvar. Hovedtyngden av løsningspotensialet ligger i det private 

utleiemarkedet, som i dag er optimalt utnyttet. Dette ikke minst på grunn av de nye behov 

som flyktningsituasjonen genererer i forhold til bosetting. Derfor er det etter rådmannens 

syn viktig at kommunen benytter alle statlige insitament for å styrke og stimulere det private 

utleiemarkedet, samtidig som man sikrer seg at de målgruppene som er et klart kommunalt 

ansvar prioriteres. «Tilvisningsavtalen» er et slikt virkemiddel. 

En rekke kommuner vurderer i dag å benytte tilvisningsavtaler som verktøy for å 

imøtekomme de behov og de forpliktelser kommunen har i forhold til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Oslo og Ringsaker kommune har kommet langt i slike prosesser, og mange 

kommuner er ferd med å etablere slike tiltak. Slik rådmannen ser det, kan de viktigste 

grunner for å søke å gå inn på slike avtaler oppsummeres slik: 

 For kommunen betyr en tilvisningsavtale at de får tilgang til flere utleieboliger med 

bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører.  

 Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, og vil til enhver 

tid kunne tilvise opp til 40 prosent av boligene. Dersom kommunen ikke benytter seg 

av en bolig som står ledig, har utleier rett til å leie denne ut på det ordinære 

leiemarkedet. 

 Kommunen sparer bruk av ressurser ved at man unngår ekstra leiekostnader for så å 

søke disse inndekt ved framleie. Kommunen reduserer administrasjonskostnader ved 

at leietaker inngår leiekontrakt direkte med huseier. 

 For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt og forutsigbart bomiljø, og 

ikke minst barnevennlige boforhold for de som trenger det. 

 For beboerne betyr dette fravær av negativ stigmatisering og lettere og bedre 

integrering. Dette gjelder både migranter og etnisk norske som også kan ha store 

behov for integrering på nytt bosted. 

 For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med Husbankens 

grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 

20 år. I tillegg kan visse tilskuddsordninger vurderes. Dette vil normalt gi utleier de 

nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er nødvendig i 

et utleieprosjekt. 



Rådmannen anbefaler derfor at kommunen, som et supplement til avtalen med Ringerike 

boligstiftelse, i samarbeid med husbanken og private utbyggere søker å benytte 

tilvisningsavtaler ved framtidige boligbyggeprosjekter i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9606-9   Arkiv: X42 &15  

 

Valg av meddommere til Ringerike tingrett  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Personene på vedlagt liste velges som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 

1.1.2017 til og med 31.12.2020 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2017 til og med 

31.12.2020. Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer 

fyller vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det nye kommunestyret skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen.  

 

Justisdepartementet har oppfordret kommunene om å bruke media for å få personer til å 

melde sin interesse for vervet. Det er annonsert på kommunens internettsider, Facebook og i 

NRK Buskerud. Spesielt de yngre og de med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å melde 

seg, da vi har hatt en høy gjennomsnittsalder på meddommerne i inneværende periode og det 

er for få personer med innvandrerbakgrunn 

 

Det har vært mange som har meldt sin interesse for vervet. Den store interessen har vært 

positiv fordi man nå har klart å få en bedre alderssammensetning, selv om det fortsatt er få 

av de yngste personene. Dessverre er det fortsatt for få personer med innvandrerbakgrunn. 

Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med innvandrerbakgrunn 

ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges skal være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må tilstrekkelige norskkunnskaper og ha plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 



 

Behov for informasjon og høringer 

  

Domstollovens § 68 fastslår at vedtaket formannskapet, om hvem som foreslås som 

meddommer, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1.1.2017 

– 31.12.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 







SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/1293-2   Arkiv: 033 V64 &15  

 

Valg av særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker 2017 - 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Personer på vedlagt liste velges som meddommer i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2017 – 31.12.2020 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret skal velge meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 2017 

– 2020. 23. februar mottok vi brev fra Nedre Buskerud jordskifterett som opplyser at det 

skal velges 10 medlemmer til jordskifteutvalget. Vi har 11 kandidater, og Nedre Buskerud 

jordskifterett har pr. telefon bekreftet at de ønsker at alle 11 velges. 

 

Det følger av jordskiftelovens § 8 at medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som 

jordskifteretten til vanlig behandler i kommunen. Lensmannsskjønn, som gjelder fast 

eiendom, er nå avviklet og kompetansen overført jordskifterettene. Dette gjør at retten 

ønsker økt skjønnskompetanse hos meddommerne. I enkelte saker kan jordskifte skje i 

kombinasjon med skjønn. De fleste av sakene innebærer befaring. Medlemmene må derfor 

ha normalt god helse og kunne ta seg frem i terrenget. 

 

Juridiske forhold  

 

Domstolloven pålegger kommunen å foreta valget av meddommere før 1. juli. 

Jf. domstollovens § 73 skal kommunen kontrollere at personene som velges fyller 

vandelskravene. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Domstollovens § 68 fastslår at forslaget fra formannskapet, på nye meddommere, skal 

legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 

 

 

 



 

 

 

Trykte vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



FORNAVN ETTERNAVN POSTADRESSE POSTNUMMERPOSTSTED FØDSELSÅR

IDA EDVARDSEN STRØMSODDVEIEN 285 3534 SOKNA 1987

SIRI-LINN EKTVEDT RINGERIKSGATA 14C 3510 HØNEFOSS 1982

EIVIND MICHAEL HILLKIRK BJERKE BJØRKETRÅKKET 1 3519 HØNEFOSS 1979

KJERSTI LAND NYHUS LANDVEIEN 2 3534 SOKNA 1971

GØRIL HUSTAD HVALSMOVEIEN 98 3514 HØNEFOSS 1969

SIRI THENGS PERSVOLLBAKKA 9 3524 NES I ÅDAL 1969

ANDRÉ JOHAN STENSRUD VÆLERNVEIEN 41 3533 TYRISTRAND 1968

ANDERS STRANDE SØNDRE RINGÅSEN 13 3512 HØNEFOSS 1957

TROND OLAV VASSDAL LØKENÅSEN 24 3514 HØNEFOSS 1957

GRETHE TOLLEFSEN SÆTRANGGATA 159 3514 HØNEFOSS 1953



YRKE STILLING

AMBULANSEARBEIDER

SENIORINGENIØR UNIVERSITETSLEKTOR/PROSJEKTLEDER STATENS KARTVER

BYGGESAKSBEHANDLER/MILJØVERNRÅDGIVER/BONDE

ADJUNKT LÆRER/BONDE

AGROTEKNIKKER HJEMMEVÆRENDE

JORD- OG SKOGBRUK YRKESSJÅFØR/TØMMERHUGGER

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDEBONDE/FOSTERFAR

AGRONOM BONDE 

CAND POLIT OPPMÅLINGSINGENIØR

LANDSKAPSARKITEKT AVD.LEDER AREAL- OG BYPLANKONTOR



UTDANNING TELEFONNUMMERMAILADRESSE

NATURBRUK, LANDBRUK OG NATURFORVALTNING 93 42 04 81 idaedvardsen@gmail.com

JORDSKIFTEKANDIDAT. MASTER I EIENDOM 40 89 48 33 sirilinnektvedt@hotmail.com

MASTER NATUR, HELS- MILJØFAG 95 24 17 73 eivindbjerke20@hotmail.com

97 17 05 75 kjersti_nyhus@hotmail.com

AGROTEKNIKKER MED LANDBRUKSREGNSKAP 90 76 87 09 g.hustad@online.no

47 31 21 94

90 18 95 39 anjohast@online.no

AGRONOM/SKOGBRUK 93 02 75 50 anders.strande@hotmail.com

CAND POLIT (GEOGRAFI)/JORDSKIFTESKULEN 97 12 76 70 trondvassdal@gmail.com

LANDSKAPSARKITEKT 94 13 52 33 grettol@online.no



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/2132-1   Arkiv: X42 &15  

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting Lagmannsrett  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Personene på vedlagt liste velges som lagrettemedlemmer/meddommer i Borgarting 

lagmannsrett for perioden 1.1.2017 til og med 31.12.2020 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett for 

perioden 1.1.2017 til og med 31.12.2020. Det er foretatt vandelskontroll av personene som 

er foreslått. Samtlige personer fyller vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det nye kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting 

lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har bestemt at det skal velges 11 kvinner og 11 menn 

fra Ringerike kommune. Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av 

befolkningen.  

 

Justisdepartementet har oppfordret kommunene om å bruke media for å få personer til å 

melde sin interesse for vervet. Det er annonsert på kommunens internettsider, Facebook og i 

NRK Buskerud. Spesielt de yngre og de med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å melde 

seg, da vi har hatt en høy gjennomsnittsalder på meddommerne i inneværende periode og det 

er for få personer med innvandrerbakgrunn 

 

Det har vært mange som har meldt sin interesse for vervet. Den store interessen har vært 

positiv fordi man nå har klart å få en bedre alderssammensetning, selv om det fortsatt er få 

av de yngste personene. Dessverre er det fortsatt for få personer med innvandrerbakgrunn. 

Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med innvandrerbakgrunn 

ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 

Til lagmannsretten er det lagt vekt på at personene som foreslås har tidligere erfaring fra 

lagmannsrett eller tingrett. Dette er i tråd med at antallet meddommere ble redusert for 

inneværende periode. Hensikten er å heve kompetansen på de som velges. 

Juridiske forhold  



 

Personene som velges skal være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må tilstrekkelige norskkunnskaper og ha plettfri vandel. 

 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

  

Domstollovens § 68 fastslår at vedtaket formannskapet, om hvem som foreslås som 

meddommer, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2017 til og med 31.12.2020. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 





SAKSFRAMLEGG 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/2611-1   Arkiv:   

Daglig fysisk aktivitet i grunnskolen  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen tas til orientering.  

2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 

2016/2017 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Under behandlingen av handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok 

kommunestyret følgende verbalforslag: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet 

hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen er et viktig folkehelsetiltak. Forskning viser også at en 

fysisk aktiv livsstil har positiv virkning på elevens læringsevne og utbytte av opplæringen.  

Oppdraget til rådmannen utrykker et omfang på 1 time fysisk aktivitet daglig. Det sies ikke 

noe om aktiviteten skal forutsette bekledning for fysisk aktivitet og dusjing, eller om 

aktiviteten skal foregå innenfor dagens start- og sluttidspunkter for skoledagen. 

Rådmannen skisserer to overordnede modeller for å innføre daglig fysisk aktivitet for elever 

på alle trinn. 

 

Økt daglig fysisk aktivitet er ikke forankret og drøftet med skolene eller organisasjonene.  

 

Grunnskoleopplæringen opererer med et minste årstimetall innenfor barnetrinnet og 

ungdomstrinnet fordelt på fag. Ringerike kommune tilbyr elevene dette minstetimetallet. 

Skoledagens inndeling varierer noe fra skole til skole. Cirka 1/3 av elevene (1000 elever) i 

kommunen har skoleskyss. 

Kroppsøvingsfaget er fordelt med 2 t/u på alle trinn. I tillegg har mange av elevene på 

ungdomstrinnet valgfag som gir fysisk aktivitet. 

 



Rådmannen forstår verbalforslaget slik at 1 time daglig fysisk aktivitet skal ses sammen med 

den allerede timeplanlagte fysiske aktiviteten. – kroppsøvingstimene. 

 

Alternativ A daglig 1 time (60 minutter) fysisk aktivitet – utvidelse av skoledagen 

Det er ikke mulig å «presse» inn 1time mer for elevene innenfor dagens start- og 

sluttidspunkter ved skolene.  

Det betyr at skoledagen må utvides og skoletransporten endres.  En slik organisering av 

tiltaket er krevende, særlig fordi mye av skoletransporten foregår med ruter der 

allmennheten og skolebarna befordres sammen. 

 En slik organisering vil medføre ventetider før og eller etter undervisning for de dagene det 

ikke er lagt inn ekstra time til fysisk aktivitet. Slike ventetider for elevene krever tilsyn.  

 

Alternativ B  daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter. 

Organisering av daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter vil bety at 

pausetiden (friminuttene) mellom læringsøktene i fag reduseres.  

Det kan være teknisk mulig å «frigjøre» inntil 30 minutter til daglig fysisk aktivitet på denne 

måten under forutsetning av at aktiviteten ikke krever skifting og dusjing. Økt fysisk 

aktivitet kan og bør i stor grad foregå utendørs. 

 

Uansett valg av modell, må den fysiske aktiviteten planlegges, koordineres og organiseres 

av en eller flere kompetente personer. 

 

Ungdomstrinnet 8. – 10.trinn – reduksjon av pausetid (friminutt) 

På ungdomstrinnet kan det frigjøres tid ved å kutte i friminutt/pausetid, og på den måten 

oppnå ca. 30 minutter til fysisk aktivitet de dagene elevene ikke har kroppsøving på 

timeplanen. 

 

Barnetrinnet 1. – 7 trinn -  uten å redusere pausetid (friminutt) 

På barnetrinnet er det mulig å tilnærme seg læringsmål gjennom en kombinasjon av fag og 

fysisk aktivitet i opplæringsøktene. Mange faglig spørsmål kan eksemplifiseres og forklares 

gjennom arbeidsformer som gir fysisk aktivitet.  

3 økter fysisk aktivitet kan ukentlig legges inn i andre fag. Sammen med 2 

kroppsøvingstimer vil dette gi elevene 5 økter fysisk aktivitet ukentlig. 

 

Kompetanse 

For å lykkes med å innføre daglig fysisk aktivitet for elevene, må skolene ha kompetente og 

motiverte medarbeidere. Aktivitetene bør legges inn i skolenes årsplaner, planlegges godt og 

være forutsigbare. 

Ved innføring av nye tiltak, bør alle berørte, ansatte, elever og foreldre få uttrykke 

synspunkter på, og delta i planlegging og utarbeidelse av opplegg.  

Skal innføring av daglig fysisk aktivitet for alle elevene bli og oppleves som et positivt 

tiltak, må det ikke oppleves som «noe som er tredd ned over hodet» på skolene, elevene og 

foreldrene.   

 

Økonomiske forhold 

Rammen til grunnskolene i Ringerike må økes hvis daglig fysisk aktivitet for elevene skal 

innføres.  

 



Modell A – utvidelse av skoledagen forutsetter flere lærer til å planlegge, organisere og lede 

aktiviteten.  

 

Med vel 3000 elever i Ringeriksskolen betyr at minst 100 elevgrupper skal ha fysisk 

aktivitet 3 ganger i uka i tillegg til timeplanlagt kroppsøving, noe som betyr 300 

lærertimer/uke, eller ca. 15 lærerstillinger. Dette gir en årlig kostnad på vel 10 millioner 

kroner. 

 

Modell B – daglig fysisk aktivitet innenfor dagens start- og sluttidspunkter 

En slik organisering kan gjennomføres uten økt bruk av lærertimer på barnetrinnet.  

På ungdomstrinnet med nesten 1000 elever fordelt på 7 skoler må den fysiske aktiviteten 

organiseres i minst 25 elevgrupper de 3 dagene elevene ikke har kroppsøving på timeplanen. 

Rådmannen forutsetter at aktiviteten organiseres, planlegges og ledes av lærere. Dette utgjør 

ca. 37 lærertimer/uke, eller 1,5 lærerstilling. Kostnaden ved denne modellen er vel 1 million 

kroner.  

 

Kompetanseheving og utstyr. 

Om Ringerike kommune skal starte med daglig fysisk aktivitet for alle elevene, er det viktig 

at personalet har tilstrekkelig med kompetanse innenfor det aktuelle området.  

Kompetanseheving rettet mot daglig fysisk aktivitet bør prioriteres.  

Skolene kan trenge en del utstyr, noe som også har en kostnad, estimert til kr 500 000,-.  

 

Rådmannens vurdering 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt kjent. Tiltak som daglig fysisk 

aktivitet er innført noen steder de siste årene, blant annet ved Sylling barne- og 

ungdomsskole og i Drammen kommune. Ulike modeller benyttes. For å lykkes med et slikt 

tiltak er det vesentlig at medarbeiderne ved skolene er positive og at elevene får oppleve 

ekte bevegelsesglede. Dette forutsetter gode planer og at aktivitetene ledes av medarbeidere 

med god kompetanse på området. 

Rådmannen anbefaler at det arbeides videre for å få enkeltskoler til å prøve ut ordninger 

skoleåret 2016/2017 som gir en økt med fysisk aktivitet hver dag.  Det er et mål at en slik 

ordning gjennomføres på alle skoler i løpet av tre år. Rådmannen vil i 1. tertial foreslå å 

avsette midler til et slikt forsøk for høsten 2016.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2505-2   Arkiv:   

 

Folkehelsemeldingen (2012 - 2030) - evaluering av framdrift  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Evaluering av framdrift av Folkehelsemeldingen tas til orientering  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Sammendrag 

 

Folkehelsemeldingen (2012 – 2030) ble vedtatt som retningsgivende for folkehelsearbeidet i 

Ringerike kommune i Ringerike kommunestyre 21.02.13, sak 12/4733-14. Mål, visjoner og 

føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan og 

styringssystemer, og det skal foretas en evaluering av fremdrift. 

Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen er et strategisk dokument som angir veivalg og 

virkemidler for å bedre den framtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 

Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 

for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 

arbeidet for å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen: 

 

1. Ringerike – Best for barn 

2. Ringerike – aktivitet for alle 

3. Ringerike – folkehelsekommunen 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyrets vedtak legger til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et 

strategisk dokument. Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i 



utvikling av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som et grunnlag for 

beslutninger i enkeltsaker og for strategiske valg ved behandlingen av handlingsplan.  

Folkehelse er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder, og det sies at kun 10 % av 

folkehelsearbeidet foregår i helsetjenesten og 90 % i det øvrige. 

En arbeidsgruppe med deltagere fra hver sektor har evaluert framdriften i arbeidet med 

folkehelsemeldingen høsten 2015, og det vises i saken til noen eksempler fra sektorene.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 

oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig deltakelse, samt innspill fra 

folkevalgte og høringsinstanser. 

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for 

folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig 

utvikling, føre var og medvirkning. 

Kommunene skal ha løpende oversikt over folkehelsen i henhold til Folkehelselovens § 5. 

Folkehelseinstituttet gir hvert år ut en folkehelseprofil som bidrag til kommunens arbeid 

med å holde løpende oversikt over helsetilstanden og de faktorer som påvirker denne. 

Folkehelseprofilen er delt inn i temaområder som retter seg mot helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Den inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole 

levevaner, helse og sykdom. 

 

Folkehelseprofilen 2014 ble lagt fram i Ringerike kommunestyre 24.04 2014, sak 47/14.  

Kommunestyret ba i sitt vedtak om at Ringerike kommune prioriterer helsefremmende og 

forebyggende arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen ligger dårligere an 

enn landsgjennomsnittet. 

 Ringerike kommunes folkehelseprofil viser at kommunen har størst utfordringer på 

områdene levekår, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilen 2015 og 2016 viser liten 

positiv endring sammenlignet med tidligere år. En positiv utvikling av kommunens 

folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt lavere psykisk og somatisk 

sykelighet i befolkningen vil på sikt vise om vi er på rett vei. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012 sier at kommunen skal utarbeide et 

samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 

folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 

Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunes plansystem vil bli vist i sak om 

Planstrategi i kommunestyret i juni 2016. 

 

Fylkesmannen i Buskerud foretok høsten 2014 tilsyn med status for Ringerike kommunes 

folkehelsearbeid. Temaet for tilsynet var kommunens løpende oversikt over befolkningens 

helsetilstand, og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. 

 I sammendraget fra tilsynet går det fram at folkehelse er kjent og implementert i store deler 

av organisasjonen: «Folkehelsemeldingen synes å ha etablert en plattform for et godt 

tverrsektorielt samarbeid, samt en felles forståelse for betydningen av folkehelsearbeidet og 

et tverrsektorielt samarbeid.  Det synes å ligge enkelte utfordringer knyttet til en 

videreføring og videreutvikling av det arbeid som er igangsatt».  

Videre går det fram at: «Folkehelsemeldingen for Ringerike kommune er det dokument, som 

ved tilsynet fremsto som kommunens samlede oversiktsdokument, hva gjelder 



befolkningens helsetilstand og de faktorer som påvirker denne. Flere av deltagerne i arbeidet 

med folkehelsemeldingen inngår i arbeidsgruppen for rullering av kommuneplanen 

(samfunnsdel og arealdel)». Dette samsvarer med at Kommunestyret ber om at 

folkehelsemeldingens mål, visjoner og føringer skal innarbeides i handlingsprogram, 

kommuneplan og styringssystemer. 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030, vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.04.15, 

sak 62/15 er folkehelse beskrevet, og flere av folkehelsemeldingens mål er å finne i 

samfunnsdelens visjoner og hovedmål. Et av disse målene rettet mot befolkningen er «Helse 

i alt vi gjør og aktivitet for alle». 

Folkehelsearbeid er langsiktig, målsettingene er overordnende og det vil ta tid å oppnå 

målene. Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i folkehelsemeldingen, og 

arbeidsgruppen har lagt disse til grunn ved evaluering av fremdriften.  

 

Noen eksempler på folkehelsetiltak i sektorene er: 

Styrking av skolehelsetjenesten, innføring av TIBIR - en metode som brukes for å fange opp 

barn i risiko for skjevutvikling, mot barnehageplass til alle på ettårsdagen, 

Frisklivssentralen, Utstyrssentralen, Ti på topp – en turkampanje, Tufteparken, 

ungdomsteam, barnefattigdomsprosjekt, folkemøter opp mot prosjekter, Hønefoss som 

sykkelby, samarbeidsavtale med Frivillighetssentralen og utvidet samarbeid med frivillige 

lag og foreninger. 

 

Frivilligheten er blant annet opptatt av å knytte kontakter, danne nettverk, ha tilgjengelige 

lokaler og utstyr, kompetanse og å ha «en vei inn» i Ringerike kommune. Dette kom fram på 

innspillkonferansen arrangert av Frivillighet Norge og Ringerike kommune høsten 2014. 

Frivillighet Norge informerte i tillegg om frivillighet på kommunestyrets temamøte i januar 

2015. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er opptatt av at folkehelsemeldingen (2012-2030) er et strategidokument som er 

overordnet og langsiktig. Ringerike kommune tar folkehelseutfordringen på alvor og vil 

bestrebe seg på å integrere folkehelseperspektivet som et viktig element i alle politiske 

vedtak og prosesser. Det blir viktig å legge til rette for en bred medvirkning i arbeidet med å 

implementere folkehelse i alt som gjøres. Ringerike kommune kan gjennom målrettet arbeid, 

bli en foregangs-kommune i hvordan folkehelse kan være et viktig element i 

kommuneplanleggingen. 

Folkehelsetiltak utøves i den kommunale tjenesteproduksjonen daglig og innenfor mange 

sektorer. Kommunen gir også tilskudd til lag og organisasjoner som iverksetter gode 

folkehelsetiltak i sitt nærmiljø. Her er det særlig fokus på lavterskelaktiviteter rettet mot 

barn og unge. 

Rådmann vil fokusere på følgende forhold: Ringerike kommune vil synliggjøre folkehelse i 

egne planer på kort og lang sikt, initiere og planlegge lokale prosjekter, arrangere 

idedugnader, bidra til aktiv medvirkning og ansvar i prosjekter, tiltak og aktiviteter. 

Oppfølging av arbeidet med frivilligsektor, kommunens administrasjon og tillitsvalgte blir 

viktig samt at fokuset på universell utforming følges opp. 

Folkehelse blir noe alle sektorer skal tenke i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

planer og tiltak. 



  

 

Vedlegg: Folkehelsemeldingen  

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Bjørg Nordanger  

 



 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 





































































 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4913-30  Arkiv: L12  

 

Sak: 48/16 

 

390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. gangs 

behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas. 

2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på 

Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4913-29   Arkiv: L12  

 

390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - 

Planforslag til 2. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas. 

2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på 

Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse, 

lavblokkbebyggelse og firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Kjelstad i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, 

miljøvennlige og tilgjengelige, med gode og tilrettelagte uterom og lekeplasser av høy 

kvalitet.  

 

Det legges til rette for ca 34 boenheter, hvorav 13 er kjedete eneboliger, 12 enheter er i 

firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter i en lavblokk. Planforslaget vil sikre en god 

fortetting i et allerede etablert boligområde, som er avsatt til framtidig boligområde i 

kommuneplanens arealdel. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 31.08.2015, sak 69/15. 
 Se "Lenker" for saksdokumenter fra 1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn. 

 

Vedtakspunkt nr 4 i HMAs vedtak var: 

"Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og nærmere 

vurdering av trafikksikkerheten foreligge." 

 



Vedtakspunktet er fulgt opp gjennom innføring av krav om opparbeiding av opphøyet 

gangvei langs Klekkenveien (Fv. 163). 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling og består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er ikke tidligere regulert og tilstøter ingen gjeldende reguleringsplaner. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringerike Kommune 2007-2019, 

vedtatt 13.08.2007, der planområdet er avsatt til boligformål.  

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Endringer i plankartet 

-SPA1 (parkering for BBB1) er trukket lenger fra Klekkenveien for å tilfredsstille kravet om 

15m byggegrense fra denne. 

- Formål BBB2 er endret til BKS3 ettersom denne skal bebygges med konsentrert 

småhusbebyggelse (firemannsboliger). 

-Endring av grønnstruktur for å imøtekomme merknader fra Statens vegvesen.. 

Endringer i bestemmelsene: 

-Utnyttelse på BKS2 er senket fra 55% BYA til 45% BYA. 

-BBB2 er endret til BKS3. Det er gjort justeringer av bestemmelsene for å tilpasse dette. 

-Bestemmelser til LNF er tatt ut. 

-Bestemmelse om støyskjerming er tatt ut og erstattet av krav om dokumentasjon av 

tilfredsstillende støyforhold. 

-Bestemmelser om frisikt og utforming av trafikktiltak er endret for å imøtekomme 

innsigelse fra SVV. 

 

 

Høringsuttalelser 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen (SVV) fremmet i brev datert 16.10.2015 innsigelse grunnet manglende 

ivaretakelse av krav til byggegrense mot veg og ivaretakelse av frisiktsoner i kryss mot 

fylkesveg.  

 

Revidert forslag ble oversendt SVV 11.01.2016 og innsigelsen ble formelt trukket i brev 

datert 27.01.2016. 

 

Merknader og uttalelser 



Det kom inn totalt 4 merknader til planen i tillegg til innsigelsen fra SVV. Merknader og 

uttalelser til planforslaget med forslagstillers og rådmannens kommentar følger mer 

utfyllende i planbeskrivelsen. 

 

Statens vegvesen (SVV), datert 16.10.15  

SVV hadde i tillegg til innsigelsespunktene merknader til utforming av kryss, sikker 

skoleveg, universell utforming, støy og avgrensning av plan. Det ble også opplyst at 

fartsreduksjon til 40 km/t ikke ble ansett som aktuelt men at 50 sone kunne vurderes ved 

nærmere forespørsel om dette.  

Merknadene er i stor grad fulgt opp med unntak av endring av plangrense. 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMBU), datert 21.10.15 

FMBU hadde merknader vedrørende Klima og energi, Barn og unge med særlig hensyn til 

trafikksikkerhet, støy og plassering av planområdet i forhold til nasjonale føringer for 

samordnet areal og transport. FMBU mener det er uheldig at tilsigsbekken legges i rør og 

anmoder om at kommunen vurderer grunnforholdene grundig. 

Merknadene er i stor grad imøtekommet. Det er vurdert at tilsigsbekken har en vannføring 

og vannkvalitet som gjør det lite hensiktsmessig å føre denne som åpen gjennom 

planområdet. Planområdet er tidligere avsatt til bolig, men forslaget som forelegges til 

2.gangs behandling har en noe lavere utnyttelse enn opprinnelig og bebyggelsen planlegges 

mer oppsplittet, noe som ventes å føre til bedre innpasning mot eksisterende bebyggelse. Det 

er utført omfattende undersøkelser av grunnforholdene. 

 

Aut. El. Inst. Knut Kristiansen AS, datert 21.10.15 

Ber om at drenering fra eiendommen går mot planområdet og ber om at dette hensyntas.  

Kristiansen er positiv til fartsreduksjon, men er skeptisk til opphøyet krysningspunkt. Mener 

videre at plassen som nyttes som busstopp ikke er regulert til busstopp og at praksisen med 

stopp her gir ulemper for drift av eiendommen og uønsket aktivitet på stedet.  

Merknadene fra Kristiansen er i stor grad fulgt opp i planforslaget. Det tilrettelegges for å 

nytte busstopp lenger opp i Klekkenveien.  

 

Eli Nilsen, datert 22.10.15 

Reagerer på at bebyggelsen vil virke fremmed i området og stiller spørsmål ved om 

støyskjermingen kan få en reflekterende virkning som medfører økt støy for eiendommen. 

Ber videre om å bli varslet med hensyn til beplantning og tiltak på infrastruktur. 

Merknaden er i stor grad hensyntatt gjennom oppsplitting av bebyggelsen. Det anses at 

nabovarsling og varsling i forbindelse med tilknytning til kommunalt anlegg vil sikre 

informasjon. Konsekvensene av plasseringen av støyskjerming er vurdert ikke å gi vesentlig 

ulempe for bebyggelse mot veien. Det bør imidlertid sees nærmere på om det kan avtales en 

bedre plassering av disse. Rådmannen har ikke funnet det naturlig å legge inn dette som krav 

da det ville skapt en usikkerhet rundt gjennomføringen som ikke er ønsket. 

 

Eiliv Kornkveen, datert 25.10.15 

Stiller spørsmål ved bruken av atkomstveien og bruk av dyrket mark til bolig. 

Mener tiltaket vil være lite miljøvennlig og medføre behov for mye kjøring av masser. 

Krever at overflatevann føres forbi egen tomt i rør. Kornkveen mener også at utnyttelsen er 

for høy og at bebyggelsen er fremmed i området. Han viser også til privat vannledning på 

tomta som må hensyntas. 



Kornkveens merknader er i noen grad imøtekommet ved reduksjon av utnyttelsen og 

oppsplitting av bebyggelsen. Kravet om å føre rør forbi eiendommen er ikke imøtekommet, 

men det antas at avløpssaneringen vil forbedre vannkvaliteten vesentlig samt at fordrøyning 

av overflatevann vil medføre at det ikke skapes ulempe for nedenforliggende eiendommer. 

I forhold til bruk av dyrket mark er arealene allerede omdisponert gjennom kommuneplanen. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken fram for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i HMA og Formannskapet. 
 

 

Økonomiske forhold  

Kommunen vil i samarbeid med forslagstiller sanere avløpsløsning for eksisterende 

eiendommer i området. Det vil være felles nytte av prosjektet og det anses ikke at 

planforslaget utløser kostnader som ellers kunne vært spart. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget, med endringer etter førstegangs behandling, gir en 

fornuftig utnyttelse av arealene innenfor planområdet. Planen legger opp til en annerledes 

boligtype enn det som er typisk for området, men volum og størrelse på ny bygningsmasse 

anses likevel ikke å skille seg sterkt fra eksisterende bygninger i området.  

 

Arealene er utfordrende å utbygge økonomisk og det er nødvendig med en viss tetthet for å 

få realisert boligområdet. Rådmannen anser at planforslaget nå har en utnyttelse som gir god 

plass til attraktive utearealer og områder for lek. 

 

Planen medfører realisering av et saneringsprosjekt som tar sikte på å koble nærliggende 

eksisterende boliger til kommunal kloakk. Dette anses som svært positivt og vil ha positive 

konsekvenser for bekken som går gjennom området. Bekken som blir lukket som følge av 

planforslaget har blitt grundig vurdert i forhold til muligheten for å beholde denne som åpen. 

Det er konkludert med at vannføringen er så lav at dette ikke er fornuftig. Avløpssaneringen 

ventes å fjerne en stor del av tilsiget deler av året. 

 

Plasseringen av støygjerder kunne med fordel vært endret slik at denne kom mellom 

eksisterende bebyggelse og veien. Ettersom dette ikke ligger innenfor planområdet gir krav 

om dette en lite gunstig forhandlingsposisjon for utbygger da denne kan bli tvunget til å gå 

med på urimelige krav for å få realisert prosjektet. Dersom endring av plasseringen er mulig 

gjennom avtale med aktuelle grunneiere og Statens veivesen vil det være svært positivt om 

plasseringen kan endres.  

 

Byggegrunnen er utfordrende med en del dårlige masser. En del masseutskiftning vil bli 

nødvendig og det må forventes noe ulempe av dette i form av støv, støy og økt 

trafikkbelastning. Rådmannen anser at disse ulempene vil bli begrenset både i omfang og 

tidsrom.  

 

Av praktiske hensyn er opparbeidelse av felles lekeareal, BLK2, knyttet til brukstillatelse 

for BBB1. Området er ment å fungere som riggområde i anleggsperioden.  



 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart merket 2.gangs behandling 

Bestemmelser merket 2.gangs behandling 

Planbeskrivelse merket 2.gangs behandling 

Revidert støyanalyse, datert 27.11.15 

Revidert ROS- analyse datert 18.12.15 

Revidert illustrasjonsplan, datert 2.12.15 

Innsigelse fra SVV, datert 16.10.15 

Bekreftelse på trekking av innsigelse, datert 27.01.16 

Merknad FMBU, datert 21.10.15 

Merknad fra Aut.El. Inst Knut Kristiansen AS, datert 21.10.15 

Merknad frå Eli Nilsen, datert 22.10.15 

Merknad frå Eiliv Kornkveen, datert 25.10.15 

 

 

 

Dokumenter fra 1.gangs behandling av planforslaget  (med grunnundersøkelser)* 

 

Vedlegg merket * er tilgjengelig på kommunens nettsider og er lagt inn som klikkbar link. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Planområdet





 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_390 Detaljregulering for  

”Klekkenhagen boligområde” 
 

Utarbeidet av COWI AS, 18.12.15 

Revidert RKO 12.04.16 

 

2. gangs behandling 
 

 

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.15, sak 69/15 

Høring og offentlig ettersyn 11.09.15-26.10.15. 

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 

Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre 

endringer». 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:     

     

1. Bebyggelse og anlegg  

 - Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  BKS1-3   

 - Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse   BBB1 

 - Lekeplass       BLK1-3 

 - Renovasjonsanlegg      BRE1-2 

 - Energianlegg – trafo      BE1 

  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 - Kjøreveg       SKV1-6  

 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 

 - Parkering       SPA1-3 

   

3. Grønnstruktur   

 - Turveg       GTD1 

 - Grønnstruktur      G1 

 



 

 

 

§ 1. Fellesbestemmelser 
 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan for hvert enkelt 

delfelt. Utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), 

lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, skal utomhusplanen 

omfatte hele delfeltet. Utomhusplanen skal vise plassering av renovasjonsanlegg. Det tillates 

maksimum fire renovasjonsanlegg innen feltene BKS1 og BKS2, og ett renovasjonsanlegg 

innenfor BBB1. Renovasjonsanlegg skal plasseres i tilknytning til f_SKV2. 

For delfelt SPA1-3 skal utomhusplan vise plassering og utforming av boder, garasje/carport 

og parkeringsplasser.   

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 

tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk 

tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming innenfor hvert delfelt. 

 

§ 1.3 Universell utforming 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 

hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 

teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell 

utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 

støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  

 

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 

som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 

teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  

 

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 

estetisk kvalitet. 

 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 



§ 1.5 Gjerde og hekk  

Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner, støttemurer e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg 

og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 

m.  

 

§ 1.6 Avkjørsler  

Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 

krav gitt av vegmyndigheten. 

  

§ 1.7 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 

oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 

leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 

avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1-3 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger, kjede-/rekke-

hus, med inntil 3 målbare plan, med tilhørende anlegg. 

  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BKS 1-2: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  45 % inklusiv 

overflateparkering.  

BKS 3: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 % inklusiv 

overflateparkering. 
 

Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 

Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 

1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 

naboeiendom. 



 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse, BBB 1 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Innenfor området er det tillatt å oppføre boligbebyggelse om blokkbebyggelse 

med tilhørende anlegg. Delfeltene kan alternativt bygges ut helt eller delvis med 

konsentrert småhusbebyggelse. I den utstrekning delfeltene bygges ut med konsentrert 

småhusbebyggelse, så skal bestemmelsene for dette i § 2.1 følges.  

Utnyttelse ved utbygging med konsentrert småhusbebyggelse skal ikke overstige 

%BYA = 40 % 
   
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 30 %. Bebygd areal for etasje hvor 

himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen 

skal ikke regnes med i grad av utnytting.  

 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 11 m, i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   
 

 

4. Lekeplass 

Innen felt BBB1 skal det opparbeides felles lekearealer av typen nærlekeplass jf. 

kommunens mal 4226. Lekearealene skal ha solrik beliggenhet og et støynivå som 

tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

§ 2.4 Lekeplass, BLK1-3 

Det skal etableres lekeplasser i områdene avsatt til lekeplass på plankartet.  

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BKS1 og BKS 2. 

BLK2 og BLK 3 skal være felles områdelekeplass for BKS1, BKS 2, BKS 3 og BBB1.  

Lekeplassene skal opparbeides i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 2.4 Renovasjonsanlegg, BRE1-2 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i BKS 3 innenfor angitte 

felt BRE 1-2. Her skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal standard. 

Stativene skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.5 Energianlegg – trafo, BE 

Innenfor felt BE skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av nettleverandør. 

 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 



Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 

mellom de ulike trafikkformålene. 

Veger skal opparbeides i henhold til Ringerike kommunes vegnormal. Ved opparbeidelse av 

vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale 

terrenginngrep.   

 

§ 3.1 Offentlig veg, o_SKV1 

1. o_SKV1  

o_SKV1 er eksisterende offentlig veg. 

 

§ 3.2 Privat veg, SKV 2-6  

1. f_SKV2-3 

SKV1-2 skal være felles adkomst for alle boenhetene innenfor Klekkenhagenfeltet. 

 

2. f_SKV4  

SKV 4 skal være felles adkomst for felt BBB1. 

 

3. f_SKV5  

SKV5 skal være felles adkomst for gnr/bnr 102/210 og 102/138.  

 

4. f_SKV6 

SKV 6 er eksisterende adkomst for gnr/bnr 100/107, 100/103, 100/24,100/75 og 100/111. 

 

5. Kryssutforming 

Krysset SKV 1/SKV 3 (FV 164) skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok 

N100.  

 

 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   

Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides pent og tilsås der det ikke 

kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

§ 3.4 Parkering, SPA 1-3 

1. SPA1-3 

SPA1 skal være felles parkering for felt BBB1. 

SPA2 og SPA3 skal være felles parkering for felt BKS3. 

 

2. Boder, parkeringsplasser o.l. 

Innen felt SPA 1-3 tillates oppført boder og garasjer/carporter i tilknytning til 

tilliggende boliger. Utforming og plassering av boder, garasjer/carporter og 

parkeringsplasser skal avklares i utomhusplan.  

 

Garasjer/carport kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet.  

 



§ 4 Grønnstruktur 

 
§ 4.1 Turdrag, GTD1  
Felt GTD1 skal opparbeides som fellesturveg. Turdraget er felles for alle enheter innenfor 

Klekkenhagenfeltet. Turvegen skal opparbeides med fastdekke og skal utformes med 3 meters 

bredde og geometri som sikrer adkomst for utrykningskjøretøy. 

 

§ 4.2 Grønnstruktur, G1 

Innenfor felt G1 tillates beplantning.  

  

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 

planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. 

 

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

Krysset SKV1 / o_SKV3 (Fv) skal være opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før 

det gis igangsettingstillatelse på boliger. 

I god tid før tiltak på/langs Fylkesveg 163 kan igangsettes, skal det foreligge byggeplan 

godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen. 

 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Felt BLK1 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for felt BKS 1 og BKS 2. 

Felt BLK2 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for felt BBB1.  

Felt BLK3 skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for felt BKS3. Støyskjerming skal være 

ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.  

Opphøyd gangveg på strekningen Nedre Klekkenvei – Borgergata skal være opparbeidet iht. 

statens vegvesens vegnormaler før det gis brukstillatelse på boliger. Før tiltaket kan 

igangsettes skal det foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være 

inngått gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 

  

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 

kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 

utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse og firemannsboliger 

med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde på Kjelstad i 

Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, miljøvennlige og tilgjengelige, med gode og tilrettelagte 

uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 34 boenheter, hvorav 13 er kjedete 

eneboliger, 12 enheter er i firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter i en lavblokk. Planforslaget vil 

sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde, som er avsatt til framtidig boligområde i 

kommuneplanens arealdel. Det er innarbeidet helhetlige løsninger for renovasjon. 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees på 

som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres at 

man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via turveger. Dette sikrer mulighet for trafikksikre 

gangveger både for beboere i og utenfor planområdet. 

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst med utvidet kryss mot Fylkesveien. 

Trafikksikkehetstiltak for myke trafikanter langs Fylkesveien er utredet i samråd med Statens 

Vegvesen/Ringerike kommune. Som følge av dette sikres etablering av opphøyd gangvei mellom Nedre 

Klekkenvei og Borgergata, i planforslagets rekkefølgebestemmelser. Planforslaget sikrer tiltak for 

støyreduksjon mot fylkesveien i planområdet i form av støyskjerm(er).  

 

Videre vil det i en separat prosess søkes om redusert fartsgrense langs Fylkesveien forbi planområdet. 

En redusert fartsgrense vil gi bedret trafikksikkerhet og støysituasjon for eksisterende og nye boliger. 

Fartsgrensen forbi planområdet er i dag på 60 km/t.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av Block Watne AS, avdeling Hønefoss.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse 

og firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer, på 

eiendommen Kjelstad m.fl.  Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde sentralt i 

Haugsbygd, Ringerike kommune. Planområdet er på ca. 18,4 daa, og er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen for Ringerike kommune. 

Flyfoto som viser beliggenheten til boligområdet. Mot nord ligger fv. 163 Klekkenveien. Block Watne 

2014.  
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2 Planprosess og medvirkning 

Planområdet kom Block Watne i hende i form av 

makeskifte i forbindelse med utvikling av Lotunet. 

Man har senere kjøpt noe tilleggsareal (nabojordet 

mot sør). Oppstart av planarbeid ble varslet 24.04.12, 

med frist for innsending av merknader 26.05.12. 

Forslagsstiller har mottatt 4 merknader per brev og e-

post. Sammendrag av, og kommentarer til, 

merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i fullversjon. Det ble avholdt et 

oppstartsmøte med Ringerike kommune den 23.10.13. 

I møtet orienterte forslagsstiller om sine tanker for 

utvikling av planområdet, herunder at det planlegges 

en blanding av kjedete eneboliger og 

flermannsboliger. Kommunen orienterte om 

overordnede planer, rammer og føringer. Kommunen 

opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig 

å gjennomføre i forbindelse med utbyggingen. 

Spesielt  vann/avløpsproblematikk, og trafikk og 

avkjørselsproblematikk. Videre ble plantype og 

planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være behov 

for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg 

for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 

behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart.  

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold 

til plan- og bygningsloven. 

COWI AS overtok i januar 2015 oppdraget som 

konsulent fra Bjørn Leifsen AS. Det ble så avholdt et 

avklaringsmøte med kommunen den 28.1.15 og 

30.4.15. Intensjonen med møtene var orientere om 

status i saken, vurdere foreliggende løsningskonsept 

og se på videre utforming av planforslaget. Viktige 

tema i møtene var: Vegsystemet (kommunal/privat), 

avløpssituasjonen og dimensjonering og utførelse av 

tekniske anlegg for overvannshåndtering og støyskjerming.  Plansaken ble oversendt Ringerike 

kommune for politisk behandling 22.05.15, og tatt opp i møte i HMA 22.6.15. Saken ble vedtatt sendt 

i retur med endringsforslag knyttet til revisjon av illustrasjonsplan/lekeplasser, utnyttelse, lekeplasser, 

VA eierskap og avløpssanering/infrastruktur.  

Planforslaget ble oppdatert i tråd med endringsforslagene og saken ble oversendt kommunen 3.7.15. 

Saken ble behandlet og vedtatt i møte i HMA 31.8.15 og lå ute til offentlig ettersyn i perioden 

12.09.15 -  26.10.15. I etterkant av offentlig ettersyn har det blitt avholdt et møte mellom Ringerike 

Varsel om oppstart 

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid 

• 3 ukers høringsfrist 

Avklaringsmøte  

Ringerike kommune, Block Watne og COWI 
AS 

Utarbeide planforslag  

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet.  

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist 

Revidering av planforslaget iht. 
merknader.  

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

9 

kommune og tiltakshaver/konsulent den 29.10.15, for å disuktere innkomne merknader og videre 

prosess i saken.  
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Illustrasjon som viser planområdets avgrensning. COWI 2015. 

 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av deler av det tidligere småbruket Kjelstad, et 

tilliggende  mindre jorde, samt adkomstvei og kryss mot Fv 163. Total 18,4 daa. Området ligger ca. 4 

km øst for Hønefoss, på sørsiden av Fv. 163, og vest for Klækken gartneri. Området er omkranset av 

eneboligbebyggelse, det tidligere småbruket, samt en næringseiendom (Elektroforhandler).   

Adkomst til planområdet er fra Klekkenveien, en privat boligvei som knytter tre eneboliger og Søndre 

Sætrang til Fylkesveien.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av eiendommene Kjelstad gnr/bnr. 102/46 og del av 100/1. Adkomstveien i vest 

ligger på gnr/bnr 100/1 og krysset mot Fv. 163 ligger på gnr/bnr 2163/1, samt en mindre del av 

100/60.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes ingen eksisterende bebyggelse i planområdet. Østre del av planområdet ligger brakk. Vestre 

del av planområdet består av et mindre areal med dyrket mark.  

Planområdet, sett i retning nordøst, mot Klekken gartneri. COWI 2015 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet preges av en forsenkning i landskapet, som ligger langs fylkesveien i retning øst/vest. 

Terrenget stiger i retning øst og nord, mens det flater ut i retning sør og vest. Høyeste punkt ligger mot 

Nedre Klekkenvei i øst. En mindre tilsigsbekk har sitt startpunkt på planområdet, og krysser 

planområdet i retning syd.  
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Planområdet sett i retning vest, fra Fylkesvei 163, med området som ligger brakk i forgrunnen. Huset 

til høyre huser Elfag, og er ikke del av planområdet. COWI 2015.  

3.2.5 Trafikkforhold 

Planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. Det finnes adkomst for 

landbruksmaskiner til den søndre delen av planområdet.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert.  

Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d. Nærmeste vedtatte plan er G/S vei langs Hadelandsveien, ca. 600 m fra planområdet.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende). 
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor Kjelstad er markert med sirkel. COWI 2015.  

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 

veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 

og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  

 

Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Nærlekeplasser, 

områdelekeplasser og strøkslekeplasser. Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. I plan- og 

byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i forhold til lekearealer 

vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30. april. Det arbeides nå videre med å revidere 

kommuneplanens arealdel. På denne sida finner du saksdokumenter, informasjon om planprosessen og 

hvordan du kan delta i planarbeidet.  

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

14 

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015  

Er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende for prioritering av planoppgaver. 

Det fremgår tydelig av planstrategien at næringsutvikling er et satsingsområde for kommunen. 

RPR for samordnet areal og transportplanlegging 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  

  

Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under oppfangskriteriene til «Forskrift om 

konsekvensutredning». Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde. 

Tiltaket faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.”Tiltaket er videre vurdert i henhold til 

kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 

3.3.6 Utbyggingsavtaler 

Det skal igangsettes utbyggingsavtale mellom utbygger og Ringerike kommune vedrørende tekniske 

anlegg. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankartet 

Utsnitt av plankart datert 18.12.15. Det vises for øvrig til vedlagt plankart.  

4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse 
4,8 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 3,8 

Energianlegg 0,1 

Renovasjonsanlegg 0,1 

Lekeplass 1,4 

Kjøreveg 3,2 
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Annen veggrunn 2,6 

Parkering 1,9 

Turdrag 0,2 

Grønnstruktur 0,3 

Totalt 18,4 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for utvikling av gode boliger i et attraktivt og godt etablert boligområde. 

Forslaget bidrar til fortetting av et i dag hovedsakelig ubrukt areal som er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, miljøvennlige og tilgjengelige boliger med 

gode uterom og lekeplasser. 

 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse og flermannsboliger med tilhørende 

anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer.  

Å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i 

forhold til en samordnet areal- og transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for 

kollektivtrafikken i området. 

4.3.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man hensyntar i størst mulig grad utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området.  

 

Det legges til rette for totalt 34 boenheter, kjedete eneboliger utgjør 13 boenheter, lavblokken utgjør 9 

boenheter og firemannsboligene utgjør 12 boenheter.  

 

Planforslaget legger til rette for en relativt høy utnyttelse i enkelte delområder, mens den totale 

utnyttelsen for hele området samlet er forholdsvis lav, ca. 25%. Begrunnelsen for å legge til rette for 

relativt høy unyttelse i enkelte delområder,  er muligheten til å sikre flere miljøvennlige, gode 

familieboliger innen planområdet. Området ligger relativt kollektivnært, og fortetting vil medføre økt 

dekning på den lokale bussruten. Videre vil en utbygging med relativt høy tetthet sikre en kompakt 

boligutvikling, hvor andre områder i nærheten kan bevares som skogs- eller landbruksområder.  

 

I felt BKS 1 og 2, legges det i illustrasjonsplanen opp til kjedete eneboliger. Her antall enheter i 

foreslått løsning redusert fra 15 til 13 i etterkant av offentlig ettersyn, og bebyggelsesstrukturen er 

forsøkt tilpasset de omkringliggende boligområdene. Blant annet er volumoppbyggingen blitt mer 

variert, særlig gjelder dette i felt BKS 2. Her er det tidligere avlange volumet med 6 enheter, redusert 
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til to mindre volum med to enheter i hver. Dette etter innspill fra kommunen, fylkesmannen og naboer. 

Endringene kommer frem på illustrasjonsplanene under. 

 

I etterkant av offentlig ettersyn er felt BBB1 blitt noe redusert arealmessig. Dette skyldes krav til 

flytting av p-plasser/støyskjerm utenfor 15 m byggegrense fra midtlinje på fylkesveien. På grunn av 

dette er illustrasjonsplanen noe endret, og lavblokken er flyttet litt lenger sør. Ny plasseringen bidrar 

til at lavbokken får en bliggenhet som er bedre tilpasset naboeeiendommene i øst og sør, og som bidrar 

til ivaretakelse av tilfredssillende sol- og utsiktsforhold for disse. 

 

Planområdet er gitt gode uterom med høy kvalitet, særlig omkring lavblokken og firemannsboligene, 

noe som bidrar til å gi området en åpen og grønn karakter.  

  

 
Utsnitt av illustrasjonsplanen som fulgte planforslaget ved 1. gangsbehandling, datert 29.6.15.   
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Utsnitt av revidert illustrasjonsplan, som følger planforslaget til politisk behandling, datert 02.12.15 

Her sees endringene i bygningsstruktur/volumer for de kjedete rekkehusene og en endret plassering av 

høyblokka, der denne er trukket vekk fra Fylkesveien i retning sør.  Bebyggelsen vist i illustrasjonen er 

ikke juridisk bindende, og endringer kan komme. En mer detaljert illustrasjonsplan er vedlagt saken 

(vedlegg 9).   

 

 

 
Landskapssnitt A og B. Snittene er vist i illustrasjonsplanen over.  

 

› Snitt A-A er trukket fra Klekkenveien i nord, i retning sør mot Kjelstad. I midten i sort sees 

lavblokka BBB1. 
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› Snitt B-B er trukket fra de kjedete eneboligene i BKS 2 i vest, og i retning øst forbi lavblokken. 

Th. sees nabobebyggelsen i Nedre Klekkenvei.  

Snittene viser at bebyggelsen plasseres lavere i terrenget enn omkringliggende bebyggelse. 

 

Støyutredningen (vedlegg 6) viser at felt BBB1 og de nordlige utearealene på felt BKS 1 og 2 ligger 

innenfor gul støysone i forhold til Fv. 163. Planforslag tilrettelegger for avbøtende tiltak i form av 

støyskjermer, med utgangspunkt i skiltet 60 km/t på fv. 163.Det leggestil rette for 3 støyskjermer, en 

nord for lavblokken/parkeringsplassen, og to på nordsiden av de kjedete eneboligene/ BLK1. Etter 

innspill fra Statens vegvesen er støyskjermen/garasjene/parkeringsplassene ved lavblokka trukket 

utenfor den 15 meters byggegresen for Fylkesveien.Videre skal det legges til rette for støyskjermer 

med støyabsorberende materialer ved de kjedete eneboligene, dette for å redusere returstøynivå for 

boligene mellom fylkesveien og støyskjermene.  

 

I planforslaget og i støyutreningen beholdes anbefalingen om fartsreduserende tiltak på Fylkesveien. 

Støyrapporten viser at hvis farten forbi planormådet blir redusert til 40 km/t, vil det være behov for 

støyskjerm kun ved lavblokken. En tilleggseffekt ved å redusere farten forbi området vil være å bedre 

trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, samt at over 25 boenheter får sin adkomst ut på en vei med 

lavere hastighet. 

De støyreduserende tiltakene vil redusere støynivåene slik at de blir i henhold til krav i T-1442/2012. 

Se kapittel 4.3.4 og vedlegg 7 for støykartlegging. 

 

Felt BKS 1-2 - Konsentrert småhusbebyggelse: Som planforslaget viser er boligformål delt inn i to felt 

for konsentrert småhusbebyggelse (kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er i overkant av 4,8 

daa. Innenfor disse feltene er det tiltenkt kjedete eneboliger med to etasjer.  

 

Det planlegges 13 boenheter innenfor BKS 1 og 2, fordelt på 5 volumer. For hvert volum knyttes 

boenhetene sammen med mellomliggende carporter/overbygg. Volumene er gitt en harmonisert 

utforming og plassering i terrenget. Byggene planlegges lagt parallelt med den planlagte 

adkomstvegen, i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver bolig skal gis egen tomt, 

med varierende areal og har privat avkjøring fra ny adkomstveg.   

 

De kjedete eneboligene er planlagt å være funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk 

fremtoning. Planforslaget regulerer ikke tomtegrenser innenfor feltene. Dette er begrunnet med at det 

ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen.  

  

For felt BBB 2 - Firemannsboligene legges det til rette for 3 volumer med total 12 boenheter. Arealet 

på feltet er 2,5 daa. Boligene er ikke endelig plassert. De illustrerte løsningene viser volumer som 

danner en trekantform, hvor parkeringen løses på 2 separate "felles" parkeringsplasser. Det 

tilrettelegges for utendørs- og besøksparkering på disse feltene.  I hvert volum legges 2 boliger i 1. 

etasje og 2 i 2.etasje. Boligene i 1. etasje får tilgang til egen hageparsell. Firemannsboligene er 

planlagt med saltak, og er utformet som funksjonelle boliger med en enkel og symmetrisk fremtoning, 

med store, åpne vinduer. Boligene er planlagt med store romslige plattinger/balkonger. 

Bestemmelsene sikrer at det skal anlegges felles uteareal som ligger skjermet mellom volumene med 

nærlekeplass og uteoppholdsareal. Det legges også til rette for en områdelekeplass mellom 

firemannsboligene i felt BBB2.  

For BBB1 – Lavblokken legges det til rette for en frittstående lavblokk, i 2 etasjer, samt sokkeletasje, 

med totalt 9 boenheter. Blokken er lagt nordøst i planområdet, mot fv. 163. Areal på feltet er 1,3 daa. 

Bygningen er ikke endelig plassert, men er tenkt lagt diagonalt ifht. Fylkesveien, noe som 

tilrettelegger for sørvestvendte balkonger som ikke er støyutsatt. Lavblokken er planlagt utformet med 
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saltak, og skal være et funksjonelt bygg med en enkel og symmetrisk fremtoning, med store, åpne 

vinduer. Leilighetene planlegges med romslige plattinger/balkonger. 

  

Bestemmelsene sikrer at det skal anlegges felles uteareal utenfor lavblokken med nærlekeplass og 

uteoppholdsareal. Blokken ligger i kort avstand til områdelekeplassene.  

  

I forbindelse med reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan 

utvikles.  Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.   

Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Lekearealene er plassert både sentralt i planområdet og litt i utkanten, med en hensiktsmessig 

plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst for alle. Lekearealene plasseres solrikt og 

lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige boenheter vil ha kort avstand til 

lekeplassen. Lekeplassene vil også fungere som et sosialt og naturlig samlingspunkt for de som 

bosetter seg i området.  

Konseptet legger opp til to områdelekeplasser, samt flere nærlekplasser som skal plasseres i 

uteoppholdsarealene for lavblokken og firemannsboligene. Detaljert utforming av lekeplassene sikres i 

utomhusplan. Lekeplassene skal utformes i tråd med kommunens mal 4226. 

Områdelekeplass: Det legges til rette for to områdelekeplasser BLK 2 og BLK 3.   

BLK 2 plasseres i utkanten av planområdet mot øst. Lekeplassen er plassert sentralt ifht. både det nye 

boligområdet og omkringliggende bebyggelse øst for planområdet.. BLK 2 er planlagt tilrettelagt for 

ballspill og ballaktivitet og vil fungere somet tilskudd barna bosatt innen planområdet og i nærmiljøet. 

Innen felt BLK2 er det tilstrekkelig areal til f.eks. en liten ballbinge, dette er inntegnet i 

illustrasjonsplanen . BLK2 vil knyttes til boligområdet via en innregulert turveg GTD1. 

BLK 3 ligger sentralt i planområdet  og plasseres mellom firemannsboligene i felt BBB2. Denne 

områdelekeplassen kommer i tillegg til nærlekeplassene. Det legges til rette for benker, bord og for 

varierte aktiviteter. Arealet er plassert i tilknytning til og i sammenheng med ubebygde og 

vegetasjonsbærende arealer. Denne lekeplassen ligger nær avstandsmessige til alle boligene i 

planormådet og vil væe lett tilgjengelig.  

Områdelekeplassene utgjør ca 1100 m².  Detaljutforming av lekearealene sikres i utomhusplan.  

Nærlekeplasser: Det legges til rette for nærlekeplasser for lavblokken og firemannsboligene innen 

feltene BBB1 og BBB2. Felt BLK 1 skal tilrettelegges som nærlekeplass for felt BKS 1 og BKS 2, og 

er utvidet noe arealmessig i etterkant av offentlig ettersyn.  Det skal tilrettelegges for bl.a. sandkasse, 

huskestativ, lekedyr og sitteplasser.  
 

Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag ingen tilrettelagte lekeplasser i umiddelbar nærhet til planområdet. Den planlagte 

områdelekeplassen BLK 2 ligger i utkanten av planområdet og vil kunne fungere som en lekeplass 

også for boligene omkring, da særlig boligene i Nedre Klekkenvei og Heggestubben. Samlet regulert 

lekeareal er på ca 1300 m2 i tillegg til nærlekeplasser på BBB1 og BBB2.  
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I nærområdet er det tilgang til friluftsområder ogsmå skogsområder. Disse områdene, som i hovedsak 

finnes omkring bekken sør for planområdet er begrenset ifht. areal og tilgjengelighet. 

Klima og energi:  

Boligene innen planormådet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter høye krav til bl.a. 

lav energibruk i byggene. Ringerike kommune har signalisert at det ikke aktuelt med fjernvarme i 

området, men det legges opp til Bergvarme i lavblokken." Planforslaget legger til rette for utbygging 

av kjedete eneboliger, firemannsboliger og lavblokk, dette er bygningstyper som bruker mindre energi 

enn frittstående eneboliger. Videre legges det til rette for boliger i et område som er relativt 

kollektivnært, ogs om vil kunne styrke belegget på den lokale bussruten.  

4.3.3 Teknisk infrastruktur 

Topografi 

Den delen av området som skal bebygges består av en forsenkning i landskapet, som ligger langs 

fylkesveien i retning øst/vest. Terrenget stiger i retning øst og nord, mens det flater ut i retning sør og 

vest. Høyeste punkt ligger mot Nedre Klekken vei i øst. En mindre tilsigsbekk til en gjennomgående 

hovedbekk, som til slutt har sitt avløp til Randselva har sitt startpunkt på planområdet, og krysser 

planområdet i retning sørvest.  

 

Området er i randsonen for den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor en avsetning av 

løsmasse av forvitringsmateriale med mektighet over 0,5m, ref: . http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ . 

Geotekniske undersøkelser utført av Multiconsult på oppdrag av Block Watne AS viser at det for 9 

sonderboringer er grunt til fjell med relativt faste løsmasser av silt/leir over sand/more/grus og til fjell. 

Dybde til fjell varierer fra 2,8-6,8m. Ved enkelt boringer er det påvist tynne lag av torv og bløte lag. 

Grunnvannet er ca. midt på området målt til ca. 0,3m under eks. terreng. 

Eksisterende vann- og avløpsanlegg 

Ringerike kommune har gjennomgående hovedvannledning som krysser gjennom planområdet i 

retning øst-vest og med ledning mot nord, jfr. planutsnitt nedenfor.   

 

Fra øst er det registret 2 overvannsledninger som har sitt utløp i planområdet i tillegg så har 1 

spillvannsledning også utløp i området. Det antas at spillvannsledning har et utslipp via slamavskiller. 

Området omkranses av bebyggelse, som er registrert hovedsakelig med slamavskiller og naturlig 

utslippsretning er inn i planområdet og med avløp via eksisterende bekk ut av planområdet. Det er et 

behov for å få sanert disse utslippene på generell basis og spesielt i forbindelse med at området  

planlegges bebygd. 

 

Private vannledninger fra kommunalt anlegg til omkrinliggende boliger som krysser planromåde skal 

kartlegges, sikres og ihensyntas i tekniske planer, og i byggeperioden.  
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Utsnitt av eks. vann og avløpsanlegg gjennom planområdet 

Overvannet har en avløpsretning fra planområdet og omkringliggende nedslagsområde via 

eksisterende bekk i retning sørvest. 

Løsninger for vann og avløpsanlegg 

Block Watne AS har vært i kontakt med enhet for Teknisk Forvaltning i Ringerike kommune med 

tanke på å forberede grunnlaget for en utbyggingsavtale for overtagelse av og utbygging av vann og 

avløpsanlegget. Det legges til grunn at en slik utbyggingsavtale innarbeides som et rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene. Føringsvei for en stor del av ledningsanlegget for vann, spillvann og til 

dels overvann planlegges lagt til gjennomgående veg SKV2 gjennom planområdet. Vann og 

avløpsanlegget prosjekteres og utføres i hht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-norm. 

Spillvann 

Spillvannsledning som i dag har utslipp i planområdet forutsettes videreført gjennom området sammen 

med nytt tilført spillvann fra de planlagte boligene. Dimensjoner og design på anlegget dimensjoner i 

hht. kommunes VA-norm. Spillvannsledning føres til kommune ledningsnett nedstrøms området vist 

på oversiktsplan nedenfor  
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Trase for tilknytning av spillvann fra bebyggelse til eks. spillvannsledning, stiplet rød strek. 

 

Ringerike kommune har inngått tinglyste avtaler med berørte grunneiere av vist trase for spillvann. I 

tillegg til dette vil det i forbindelse med utbyggingsavtalen i samarbeid med Ringerike kommune søkes 

å få sanert mest mulig av eksisterende spillvann fra den nærmest beliggende bebyggelsen, som i dag 

har utslipp til planområdet. 

Vann og brannvann 

Gjennomgående vannledninger i planområdet må i forbindelse med planlagt utbygging legges om. 

Naturlig føringsvei her vil være i planlagt veg SKV2. Eksisterende vannledning har kapasitet til å 

kunne dekke et brannvannsbehov på inntil Q= 50 l/s, som langt over et normalt krav til 

småhusbebyggelse på Q= 20 l/s, som her. Vannforsyning til planområdet vil derfor på alle måter være 

svært godt dekket. 

Som tidligere nevnt, så er området preget av å befinne seg i et lavere beliggende området med naturlig 

tilrenning fra et større omland enn planområdet. Området bærer preg av dette og de planlagte 

bebyggelsesområder BBB2, BKS2 og BBB1 befinnes seg i dag innenfor et område som er oppbløtt og 

gjennomskjært av et bekkeløp, som synes å starte i østre del av området BBB1. I samme område er det 

i dag synlig utslipp 2 overvannsledninger på hhv. Ø200mm og Ø150 betong i følge tilgjengelig 

kartverk fra Ringerike kommune. Dette forklarer mye av grunnen til området i dag til dels er oppbløtt. 

Disse ledningene planlegges videreført lukket  gjennom området.  

Overvann og overvannshåndtering 

Det er ikke vurdert som tilrådelig å videreføre eksisterende bekk som åpen bekk gjennom området 

grunnet utbyggingens art med relativt konsentrert bebyggelse, og arealknapphet i forhold til ønsket 

utbygging og forholdet mellom krav til parkering og lekeplasser i området. Når området får en avløps- 
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og overvannsanering blir tilsigsbekken sterkt redusert. Tilsigsbekken får da bare tilsig av grunnvann 

o.l. 

Det anbefales derfor at overvann samles opp og videreføres i overvannsledning gjennom området til 

eksisterende bekkeløp nedstrøms planområdet basert på følgende prinsipper:  

1. Vann ut av området før utbygging = vann etter utbygging  

I forbindelse med detaljprosjektering og utbyggingsavtale med Ringerike kommune gjennomføres det 

en beregning som avklarer eventuelle behov for fordrøyning i planområdet med en gjennomgående 

overvannsledning.  Her tas det hensyn intensitet, varighet og frekvens på målt nedbør, der det også tas 

hensyn til klimafaktorer (framtidig økt nedbør) og nedslagsområde. 

2. Det benyttes lokal overvannsdisponering (LOD) basert på naturlig infiltrasjon der dette er 

mulig 

Takvann og overflatevann fra veger søkes infiltrert tilbake til grunnen og/eller fordrøyd naturlig i 

grønnstrukturer, veggrøfter og annet egnet areal. 

Naturlige flomveger vil være gjennomgående veg SKV2, som høydemessig plasseres lavere enn 

planlagt bebyggelse i områdene BBB1, BKS2, BKS1 og deler BBB2. Deler av BBB2 vil kunne få 

flomveg mot eksisterende bekk i sørvestlig del av dette området. Det anses ikke å ha konsekvenser for 

liv og helse hvis dette ivaretas. 

Konklusjon 

Den tekniske infrastruktur med hensyn på veg, vann og avløpsanlegg anses som gjennomførbart uten 

at det må gjennomføres ytterligere tiltak eller undersøkelser for å sette i gang med en 

detaljprosjektering. Utbygging av vann og avløpsanlegg styres gjennom utbyggingsavtale med 

Ringerike kommune der krav til anlegget er nedfelt i kommunens VA-norm. For håndtering av 

overvann fra utbyggingsområdet og nedslagsfelt anbefales det en lukket løsning gjennom 

utbyggingsområdet. Dette kombineres med infiltrasjon i fra utbyggingsområdet der dette er mulig. Se 

for øvrig vedlegg 7 - rapport for Vann- og avløpsanlegg. 

Vann og avløpsanlegg – videre arbeid  

Det vises til møter med Teknisk avdeling, Ringerike kommune, den 25.2.15 og 29.6.15.  

Prosessen er i gang mot en utbyggingsavtale hvor alle forhold vil bli tatt inn. Det planlegges 

gjennomført  følgende arbeider og prosess inn mot en slik utbyggingsavtale:  

  

› Utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og kommunen ved teknisk drift vil bli igangsatt og 

varsling vil bli effektuert ca. medio august 2015 av kommunalteknisk drift.  I hht. møte av 

29.06.15 vil avtalen ta sikte på en kommunal overtagelse av hovedledninger for spillvann 

og  vann.  Adkomstvei fra Fv 163 (Klekkenveien)  til utbyggingsområdet vil bli regulert til privat 

vei og tilhørende overvannssystem og gatebelysning vil av denne grunn ikke overtas av 

kommunen. 

› Utslipp fra eksisterende  slamavskillere fra nærmeste omkringliggende bebyggelse vil bli kartlagt 

for å søke tilrettelagt for framtidig påkobling til kommunalt nett eller tilby tilknytning i 

forbindelse med Block Watne AS sin utbygging av anlegg for spillvann i området. Dette vil 

reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Det vil bli bygd ny spillvannsledning fra 

utbyggingsområdet og til nærmeste  kommunale hovedledning. 
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› Tilstrekkelig brannvannsdekning i hht. krav vil bli ivaretatt gjennom beregninger eller tappetest 

eller en kombinasjon av begge ved usikkerhet om kapasitet. 

Overvann for området vil bli ivaretatt gjennom fordrøyning av overvann fra utbyggingsområdet og 

omkringliggende områder med naturlig tilrenning til utbyggingsområdet. Utbyggingen skal ikke 

medføre økt belastning eller flomfare til nedstrøms vassdrag. 

4.3.4 Støy 

Dagens situasjon, uten skjermingstiltak:  

Beregninger utført av COWI AS viser at deler av planområdet er støyutsatt fra Fv. 163.   

 

BBB1: Støynivå på store deler av boligfelt BBB1 vil overskride anbefalte grenseverdier i T-

1442/2012. Planlagt bygg i dette feltet vil imidlertid skjerme trafikkstøy slik at støynivå på 600 m² av 

uteområde sør for bygget vil være tilfredsstillende. Boenhetene i dette bygget har også tilgang til et 

uteoppholdsområde med tilfredsstillende støynivå sør for bygget.   

 

BKS1 og BKS 2: Et lite område på nordvestre og nordøstre del av BKS1 vil være støyutsatt med en 

liten overskridelse av grenseverdien på inntil 1 dB. Støynivå på uteområde sør og nord for de kjedete 

eneboligene vil være tilfredsstillende. Unntaket er én bolig som ligger lengst øst i feltet. 

Boligfelt BKS2 er delvis støyutsatt fra Klekkenveien med små overskridelser av grenseverdien på 

inntil 2 dB. Støynivå på uteområde sør for planlagte boliger i dette feltet vil imidlertid være 

tilfredsstillende. 

 

BBB2: Støynivå på boligfelt BBB2 vil være akseptabelt i henhold til T-1442/2012. 

 

BLK 1-3: Støynivå på planlagte lekeplasser i felt BLK1, BLK2, og BLK3 vil være tilfredsstillende. 

Unntaket er en liten del av lekeplass BLK1, dvs. 40 m² av 240 m², der støynivå vil overskrider 

grenseverdier i T-1442/2012. 
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Slik ser eksisterende støysituasjon ut for det varslede planområdet.  

Med skjermingstiltak:  
Behovet for avbøtende tiltak/støyskjerming er avhengig av skiltet fartsgrense på Fv. 163 

Klekkenveien. Forslagstiller anbefalte i planforslag til offentlig ettersyn som avbøtende tiltak at skiltet 

hastighet for Klekkenveien forbi planområdet reduseres fra 60 km/t til 40 km/t. Dette ble derimot ikke 

anbefalt av Statens vegvesen i deres uttalelse til offentlig ettersyn. På bakgrunn av at en innføring av 

40 sone vil forbedre både støysituasjonen i nærmiljøet og planområdet, og bedre trafikksikkerheten 

langs fylkesveien, beholdes anbefalingen i planbeskriveslen og det utredes i støyrapporten.Dermed 

holdes muligheten åpen for å senere kunne legge fram dette tiltaket, om forutsetningene endres.  

 

Støyberegninger -  fartsgrense 60 km/t. 

Planforslaget med avbøtende tiltak for støy, er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende skiltede 

fartsgrense forbi planområdet som er 60 km/t.  

 

For felt BBB1, BKS1, og BKS2 anbefales tre støyskjermer med plassering vist i tegning nedenfor.  

Skjerm 1 er 3,8 meter høy og 60 meter lang, skjerm 2 er 2,6 meter høy og 20 m lang, og skjerm 3 er 

2,5 meter høy og 37 m lang. De tre støyskjermene er innarbeidet i planforslaget.  

 

Med foreslåtte skjermingstiltak vil støynivå på alle fasader og uteområdet rundt boligene være 

tilfredsstillende. Unntaket er øverste etasje i bygget i felt BBB1, der støynivå fortsatt vil være over 

anbefalte grenseverdier. Derfor anbefales det at gjennomgående leiligheter planlegges i denne etasjen. 
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Støyberegninger med støyskjermer, fartsgrense 60 km/t. 

 

Støyberegninger -  fartsgrense 40 km/t  

I planforslaget anbefales at skiltet hastighet for Klekkenveien forbi planområdet reduseres fra 60 km/t 

til 40 km/t. En redusert hastighet vil ha positive ringvirkninger for nærmiljøet, både ifht. 

trafikksikkerhet, miljøet ved at man unngår hastighetsøkning for kun å kjøre en 430 m lang 60 sone for 

deretter å bremse ned, samt støy (se innledende tekst).  

 

Ved skiltet hastighet 40 km/t vil støynivå på alle oppholdsarealer og ved alle boliger i felt BKS1, 

BKS2, og BBB2 være akseptable uten skjerm2 og skjerm3. Med tanke på støyforhold i felt BBB1 er 

det fortsatt nødvending med skjerm1.  Likevel vil støynivå på en liten del av nordøstfasade i tredje 

etasje i bygg BBB1 fortsatt overskride anbefalte grenseverdier i T-1442/2012. 

Redusert hastighet vil også medføre en betydelig forbedret støysituasjon for tilliggende naboboliger 

som grenser til Klekkenveien  
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Støyberegninger med støyskjerm og fartsgrense 40 km/t. 

Støyabsorberende tiltak:  

Aktuelle lydrefleksjoner fra foreslåtte støyskjermer kan påvirke støyforhold på naboeiendommer. 

Støysonekartene (fasadenivåer) viser derimot at de foreslåtte støyskjermene ikke vil ha noen negative 

konsekvenser for støyfølsomme bygninger i nabolaget. Med andre ord vil det ikke være behov for 

absorberende støyskjermer. 

Generelt 

I planforslaget åpnes det for at garasjer/carporter og boder også kan fungere som støyskjerm. Dette er 

særlig aktuelt i felt SPA1. 

Det vil tilrettelegges for at hver boenhet får minst ett soverom og privat uteoppholdsareal på stille 

fasade av bygninger. 

Krav til lydisolasjon i fasader skal vurderes i forbindelse med byggemelding slik at teknisk forskrift 

tilfredsstilles. 

Se vedlegg 7 for fullstendig støykartlegging. 

4.3.5 Renovasjon 

I planforslaget legges det til rette for 7 fellesareal for søppeldunker. Det er kun vist to fellesarealer på 

plankartet, BRE1 og BRE2. De resterende fellesarealene er sikret gjennom bestemmelsene. BRE1 og 

BRE2 er lagt i forbindelse med parkeringsplassene, SPA2 og SPA3. Hvordan renovasjon og er 

foreslått plassert innenfor planområdet, kommer best frem i illustrasjonsplanen.  

Arealene skal være så tilgjengelig som mulig, for å sikre hensiktsmessig løsninger og for å lette 

forholdene for de renovasjonsansvarlige. Det stilles krav om at all renovasjonsareal skal plasseres i 

tilknytning til f_SKV2.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

29 

 

4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det tilrettelegges for flere lekeplasser, i alle 

kategorier, både sentralt og i utkanten av planområdet. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier 

som vil bosette seg i området, og vil være en berikelse for nabolaget.  

Det vil i planforslagets rekkefølgebestemmelser sikres en trafikksikker tur- og skoleveg i retning 

Klekken. Dette sikres gjennom etablering av en opphøyd gangvei mellom Nedre Klekkenvei og 

Borgergata. Dette tiltaket knytter planområdet til bussholdeplassen ved Borgergata, og til 

skole/bygdesenteret ved Haug.  

Planområdet er forøvrig naturlig adskilt fra Fv 163 ved naboeiendommer, og en bratt skråning. 

Boligene, skråningen, samt planlagte støyskjermer vil danne en fysisk og visuell barriere mot 

fylkesvegen.  

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    

4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til FV 163 Klekkenveien i vest ved adkomstveien og i øst ved lavblokken. 

Planforslaget er vist med adkomst fra denne, vest i planområdet. Dette anses som den mest trafikksikre 

plasseringen med god oversikt over trafikk fra begge sider, og mest hensiktsmessige for adkomst til 

området og i tilliggende eiendommer.  

Kryss adkomstvei - FV 163 - KV1:  

- Kryssløsninger: Kryss der adkomstvegen munner ut i en veg med overordnet funksjon (fylkesveien) 

utformes i samsvar med Statens vegvesens  vegnormal, håndbok N100, kapittel E.1.1 eller E.1.2. Det 

er kjørt sporing med lastebil 12 m = søppelbil/brannbil.  

- Sikt: Antatt at fylkesveg 163, (Klekkenveien) er en H1-veg med 60 km/t og 6 m bred. Dette er også 

en forkjørsveg. Dette gir sikt 70 x 1,2 = 84 m (Tabell C.3 i Hb N100) 6 m bak, øyepunkt (Tabell E.3 i 

Hb N100). 
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Fra Ringerike kommunes vegnormal – utforming av adkomstvei. 

Adkomstvei vest - SKV 2 og 3, (felles kjørevei): Adkomstveien skal være felles kjørevei for alle 

boligene i Klekkenhagenfeltet, felt BBB1 og 2, og BKS 1 og 2. Veien er utformet med veibredde 4 m, 

skulder hver side 0,5 m og åpen grøft hver side 1,50 m, i tråd med Ringerike kommunes vegnormal. 

Søppelbil (og brannbil) skal kunne ta seg inn.  

Adkomstvegen inkluderer 1,5 m grøftekant på hver side av veien for å sikre tilstrekkelig areal til 

overvannshåndtering, snøopplag og teknisk anlegg.   

Adkomst til lavblokken -  SKV 4, (felles kjørevei) skal være en felles kjørevei for lavblokken. Veien 

utgjør en arm i vendehammeren til den kommunale veien. Adkomstveien er gitt en regulert bredde på 

6 meter. Søppelbil og brannbil skal kunne tas seg inn. 

Adkomst til tilliggende eiendommer i øst - SKV 5 (felles kjørevei) skal være felles adkomstvei for 

tilliggende eiendommer og skal fungere som adkomstvei til trafostasjon. Vegen er regulert med en 

bredde på 4,5 meter 

Adkomst til tilliggende eiendommer i vest, SKV 6 (felles kjørevei) skal være felles adkomstvei for 

tilliggende eiendommer mot nordvest, på motsatt side av FV163.  

Parkering: Det er avsatt felt til parkeringsformål ved lavblokken og firemannsboligene: Ett felt ved 

lavblokken, og to felt ved firemannsboligene. Innen feltene skal det etableres parkeringsplasser, inkl. 

handicap plasser, samt sykkelparkering i tråd med kommunens norm. Det åpnes også for at det kan 
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oppføres boder og evt. garasjer /carporter i tilknytning til lavblokken og firemannsboligene. Utforming 

av parkeringsområdene sikres i utomhusplan.  

Fv 163 Klekkenveien har i dag en ÅDT på 4800 (SVV). Denne trafikkmengden genererer noe støy til 

spesielt østre del av planområdet. Støymålingene viser at det er behov for støytiltak for å kunne legge 

til rette for en bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal på østre del av planområdet, i tråd med 

kravene i T-1442- 2012. For å imøtekomme disse kravene er planforslaget vist med støyskjerm rundt 

felles parkeringsplass ved lavlokken. Støyskjermen er lagt slik at den ikke er til hinder for regulert 

turveg/ eller framtidig gang/sykkelvei langs Fylkesveien.  

Kollektivtrafikk: Langs FV 163 går det buss til/fra Hønefoss. Busstoppet i retning Hønefoss ligger på 

nordsiden av Fylkesveien, ved Klekkenveien 155, i kort gangavstand fra planområdet. Busstopp i 

retning Klekken/Jevnaker ligger ved Borgergata, vel 300 m nordøst for planområdet. Bussen i retning 

Hønefoss stopper i dag ved Elfag butikken (Klekkenveien 155), men her finnes ikke et tilrettelagt, 

eller skiltmarkert busstopp, og dette medregnes da ikke som busstopp i dette planforslaget.  

Trafikksikkerhet: Det finnes i dag en løsning med utvidet vegskulder langs sydsiden av Fylkesveien. 

Dagens løsningen innebærer stiplet oppmerking, men ikke kantstein/opphøyet gangvei på strekningen 

forbi planormådet. Jf. Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 4) utgjør fortausløsningen langs FV 163 

en viss fare for trafikksikkerheten for myke trafikanter som skal ferdes langs, eller krysse Fylkesveien.  

I reviderte bestemmelser sikres etablering av opphøyd gangvei fra Nedre Klekkenveien til Borgergata, 

en strekning på 300 m. Denne sikrer trafikksikker tur- og skoleveg for beboerne i planområdet og i 

nærområdet. Gående vil da krysse Klekkenveien på trafikksikkert opphøyd gangfelt ved Klekkenveien 

178. En detaljert teknisk løsning vil utarbeides i samråd med kommunen og Statens vegvesen på et 

senere tidspunkt. I planforslag til offentlig ettersyn ble innføring av 40 sone på Fv. 163 forbi 

planområdet foreslått som avbøtende tiltak for trafikksikkerhet. Selv om Statens vegvesen i uttalelse til 

offentlig ettersyn har uttalt at det ikke er aktuelt med 40 sone forbi planområdet, beholdes redusert 

fartsgrense som et avbøtende tiltak og det utredes i støyrapporten. Dette fordi mulighetene bør holdes 

åpen for et slik tiltak, om forutsetninge skulle endre seg senere. 

Byggegrense: Mot FV 163 blir bygg, parkering, boder og renovasjon flyttet utenfor byggegrense15 

meter fra senterlinje vei, som er kravet langs fylkesveier. Tiltakene blir lite synlige fra fylkesveien da 

denne ligger betydelig høyere enn parkeringen. 

4.3.8 Grønnstruktur 

Det legges til rette for et turdrag innen  planområdet. Innen felt GTD1 skal det opparbeides en felles 

turvegmed bredde 3 m. Turvegen skal opparbeides med fast dekke, og gis en bredde og geometri som 

sikrer nødatkomst for utrykningskjøretøy til planområdet.   

Felt G1 tillates opparbeides med beplantning mot tilgrensende eiendommer.  

4.3.9 Kulturminner 

Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Reguleringsbestemmelsene 

sikrer at dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som 
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omtalt i lov om kulturminner §8, 2. ledd. Så langt en kan se gir ikke planforslaget negative 

konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 

4.3.10  Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.3.11 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av et tidligere innmarksbeite som er lagt brakk i den nordlige delen og 

dyrket mark i den søndre delen. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, men er ikke 

del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap, da planområdet er omkranset av 

boligbebyggelse og veier. Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede 

naturverdier i eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
 

§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark og et innmarksbeite 

(brakk) bebygges med boliger og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause 

uteområdet/grønnstruktur og en god løsning for den lokale bekken.  Den samlede belastningen anes 

dermed å være begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller 

arter i nærområdet. 

 

Tiltaket vil medføre at eksisterende bekkefar, som krysser planområdets østre del vil bli lagt i rør 

under planområdet. Bekkefaret har svært begrenset vannføring, og har sitt opphav i forsenkningen i 

landskapet sentralt i planområdet, jf kommunens kartbase. 

 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

34 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 

Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.3.12 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark (4 daa) og innmarksbeite (brakk) 10,5 daa 

bebygges med boliger. Den dyrkede marka består av et mindre, inneklemt areal, mens innmarksbeite 

ikke lenger er i bruk, og ligger brakk. Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med 

dyrket mark eller innmark. Området er allerede preget av en del boligbebyggelse, og egner seg således 

godt for fortetting. Videre er området allerede avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanen. 

Planforslaget berører ikke skogbruksarealer. 

Ved krysset mellom ny adkomstvei x Fv 163 reguleres et lite areal av siktsonen til Landbruks-, natur 

og friluftsområde. Innen dette arealet videreføres eksisterende bruk, som er dyrket mark. 

Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase viser at planområdet er delt i innmarksbeite 

(brakk) møt øst og fulldyrka jord mot vest.  
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. vedlegg4,  for planforslaget som viser 

hvilke konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

Emne 

 

Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja 

Naturgitte forhold   

1 Er området utsatt for snø- eller steinskred?  x  

2 Er det fare for utglidning (er området 

geoteknisk ustabilt)? 

 

x  

 

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x  

4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder 

lukket bekk?   

 Det er registrert høy 

grunnvannstand for deler av 

området. Eksisterende bekk 

lukkes og legges i rør. Det er 

registret 2 overvannsledninger, 

som har utløp på terreng i 

området.  

 

Avbøtende tiltak: I forbindelse 

med utbygging vil flomveg, tiltak 

og dimensjonering av overvann 

ha spesiell fokus. 

5 Er det radon i grunnen? 

 

 Planområdet ligger innenfor 

større felt med alunskifer som 

dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU.  

 

Nødvendige tiltak gjennomføres. 

6 Er området vindutsatt? x  

7 Er området nedbørutsatt? x  

Infrastruktur   

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre 

en risiko for området?  

  

8 - Hendelser på veg  En ulykke på FV 163 kan 

redusere framkommeligheten 

til/fra området. Sannsynligheten 

er imidlertid liten.  

9 - Hendelser på jernbane x  

10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x  

11 - Hendelser i luften x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe i nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området? 

x  

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x  
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13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 

x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området: 

x  

14 - Elektrisitet x  

15 - Teletjenester x  

16 - Vannforsyning x  

17 - Renovasjon/spillvann x  

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 

området:  

  

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra 

el.linjer? 

x  

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  

x  

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og kjørende 

innenfor området: 

  

20 - Til skole/barnehage? 

 

 Skolebarn ferdes langs Fv 163 

for å komme til/fra Haug skole. 

Langs Fv er det utarbeidet en 

løsning for G/S med kantstripe, 

med regulert krysning (opphøyet 

fotgjengerovergang og 40 sone) 

ved Klekkenvn 178.  

  

Derfra og til skolen er det 

fullverdig separat G/S-vei helt til 

nærmiljøanlegg.  

 

Løsningen for G/S vei kan 

medføre en viss risiko for 

ulykker tilknyttet 

gående/syklende langs veien. 

Krysningen ved Klekken kan 

også medføre en viss risiko for 

trafikkulykker. 

 

Avbøtende tiltak kan være 

innføring av 40/50 sone forbi 

planområdet, og eteablering av 

opphøyd gangvei/fortau langs 

Fylkesveien mot Klekken. Da 

sikres trafikksikker tur/skolveg 

fra planområdet til skole og 

nærmiljøanleggn i Haug 

 

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? 

 

 

 Gående og syklende ferdes langs 

FV 163 for å komme til 

nærmiljøanlegg i Haug eller 

Hønefoss. 
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Avbøtende tiltak: se over.  

22 - Til forretning etc.? 

 

 Gående og syklende ferdes langs 

FV 163 for å komme til 

forretninger i Haug, eller 

Hønefoss.  

 

Avbøtende tiltak: se over. 

23 - Til busstopp? 

 

 Beboere må p.t. krysse Fv i 60-

sone for å ta buss til byen – ikke 

til skole. 

Avbøtende tiltak kan være 

innføring av 40/50 sone forbi 

planområdet, og eller etablering 

av et opphøyd gangfelt ved 

bussholdeplassen ved Elfag. 

Bedre belysning ved 

krysningspunkt er også et mulig 

tiltak. 

 

 Brannberedskap   

24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

25 - Har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og trykk)? 

x  

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for 

brannbil?  

 Det sikres to adkomstruter til 

planområdet ved nødstilfelle. En 

hovedadkomst, og en sekundær 

adkomst via turveg GTD1, hvor 

det anlegges fast dekke og gis en 

kurvatur og bredde som sikrer at 

brann/nødeetater kan komme inn 

i planområdet.  

Tidligere bruk   

 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra 

tidligere virksomheter? 

x  

27 - Bensinstasjon/bilverksted 

/tankanlegg 

x  

28 - Mekanisk verksted x  

29 - Galvaniseringsverksted x  

30 - Impregneringsverk x  

31 - Avfallshåndtering/deponi x  

32 - Gjentatte rivingsarbeider/ 

rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980 

x  

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  

34 - Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

Omgivelser   

35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med 

spesiell fare for usikker is? 

x  

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup etc.) 

x  

Ulovlig virksomhet   
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 Sabotasje og terrorhandlinger x  

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

 

 Hønefoss kan være et terrormål, 

men planforslaget vil ikke 

medvirke til å øke denne faren.  

 

Konklusjon og anbefaling 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak 

som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser ved flom 

nedstrøms bekkefaret og trafikksikkerhetstiltak ifht. myke trafikanter, som vil være aktuelt for 

områdeplanen.  
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6 Merknader til oppstartsvarsel 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 24.04.12. Berørte parter ble varslet gjennom brev og 

lokale aviser. I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. Det vises for øvrig til 

vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart.  

Fra Oppsummering av innspill Kommentar  

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FMB) 

16.05.12 

Vassdrag: Et lite vassdrag krysser planområdet. 

Vassdrag og gjenværende grønne arealer i 

byggeområder har betydning for landskap, rekreasjon 

og naturverdier. Det vises til St. Meld nr. 26 - 

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, til § 

1-8 i Plan- og bygningsloven og til nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. 

FMB ber om a det blir redegjort for bekkedraget i det 

videre planarbeidet, og at det blir tatt tilstrekkelig 

hensyn til dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold: Det må som en del av planarbeidet 

redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

 

 

Barn- og unge: FMB ber om at Rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unges interesser i 

planleggingen, T-2/08, blir lagt til grunn for 

planleggingen. Her stilles krav om tilstrekkelig 

lekeareal for barn. En vurdering av lekemulighetene i 

Tiltaket vil medføre at 

eksisterende tilsigsbekk, som har 

sitt oppkomme i planområdets 

østre del vil bli lagt i rør under 

planområdet. Å skulle sikre en 

åpen tilsigsbekk gjennom 

planområdet har vist seg lite 

gjennomførbart.  

 

Tilsigsbekken har svært begrenset 

vannføring.  

Masseutskifting og terrengheving 

som følge av planforslaget samt 

løsninger bl.a. for parkering og 

uteområder vanskeliggjør en åpen 

bekkeløsning.  

 

Det arbeides heller i planforslaget 

for å sikre gode og tilrettelagte 

utearealer av høy kvalitet.  

 

Vassdraget nedenfor planområdet 

vil ikke bli berørt.   

 

 

 

I kapitel 4.3.9 er det redegjort for 

hvordan prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og 

fulgt opp.  

 

RPR for barn og unges interesser 

er lagt til grunn for planleggingen. 

En vurdering av lekemulighetene 

i planområdet og i nærmiljøet er 

gjort på et overordnet nivå.  
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planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget. 

Tilstrekkelige lekeareal for barn må sikres i 

planprosessen. Det må vurderes om det er behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien, for barn i 

området.  

 

Landskap: Arbeidet med detaljreguleringen må legge 

vekt på å ivareta landskapsforhold, det vises til 

nasjonale forventninger og Den europeiske 

landskapskonvensjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieffektive løsninger: FMB viser til at det er et 

nasjonal mål å få til energieffektive løsninger i 

bygningsløsninger. Det vises til Statlig 

planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 

Pbl. § 3-1, bokstav G, som stiller krav om at 

planleggingen skal ta klimahensyn gjennom FMB ber 

om at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at 

omradet skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren 

varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-7, nr 8.  

 

Kollektivtrafikk: FMB ber om at tilgjengeligheten til 

servicefunksjoner og kollektive transportmidler blir 

nærmere vurdert. Evt. behov for tilretteleggingstiltak 

må vurderes. Det vises til RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, statlig planretningslinje for klima 

og energiplanlegging, og nasjonale mål for reduksjon 

av utslipp av klimagasser. Ut fra dette ber de om at 

utnyttingsgraden i området blir nærmere vurdert.  

 

 

 

 

 

Støyutredning: Beliggenheten nær en trafikkert vei 

medfører at FMB forutsetter at nye boliger med 

tilhørende uteoppholds- og lekearealer sikres 

støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tab. 2 i 

MDs retningslinje T-1442. Planområdet har ikke en 

sentral plassering som tilsier at det kan aksepteres 

avvik fra anbefalte støygrenser. FMB ber om at 

støyutredninger følger planforslaget og at evt. støytiltak 

Når det gjelder 

trafikksikkerhetstiltak vises til 

uttalelse til SVV nedenfor.  

 

 

Planforslaget medfører noe 

terrengheving og masseutskifting 

i en forsenkning i landskapet, men 

tiltaket anses å begrensede 

konsekvenser for det lokale 

landskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

Det legges til rette for bergvarme 

i lavblokk på BBB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området ligger i gangavstand fra 

busstopp langs Fylkesvei 163 og 

anses å ha god tilgjengelighet ifht. 

kollektivtransport til og fra både 

nærsenteret på Haug og det større 

handels- og administrasjons- 

sentrum i Hønefoss. For 

trafikksikkerhetstiltak, se uttalelse 

til SVV under.   

 

Støyutredning er utarbeidet og 

følger planforslaget. Støytiltak 

skal innarbeides i planen og sikres 

gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse. 
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innarbeides i planen og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Universell utforming: Det minnes om at planleggingen 

må vektlegge prinsippene om en universell utforming. 

Det må redegjøres spesielt for dette, og prinsippene må 

sikres fulgt opp gjennom reguleringsbestemmelser.  

Universell utforming er redegjort 

for i planforslaget og er sikret i 

planens bestemmelser.  

Buskerud 

fylkeskommune 

(BFK) 

21.05.12 

 

 

BFK bemerker at inne i planområdet er det registrert et 

gravminne (id 3880 i kulturminnedatabasen 

Askeladden). Dette kulturminnet må legges under en 

hensynssone d, med formål bevaring.  

 

BFK informerer om at de må foreta registreringer før 

de kan uttale oss til planen, og viser til 

kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av 

offentlige og større private tiltak og §10 

om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av 

tiltakshaver. Det er en fordel at registrering av 

automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet 

for å unngå konflikter senere i planprosessen.  

Arkeologiske registreringer ble 

gjennomført 30.9.- 4.9.13. 

Arkeolograpporten er datert 

17.12.14.  Rapporten konkluderer 

med at planforslaget ikke er i 

konflikt med kulturminner.  

 

Statens vegvesen 

(SVV) 

30.05.12 

 

For SVV er det viktig at nye byggeområder er vurdert i 

en større sammenheng med hensyn på samordnet areal 

og transportplanlegging. Planen bør utvides til å 

omfatte hele det avsatte nye byggeområdet for boliger 

(i kommuneplanens areadel) for å få samordnede 

trafikkløsninger i planen.  

 

 

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i 

kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet 

medfører nødvendige endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller fylkesveger, må dette tas 

vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes 

forlangt gjennomført før området kan tas i bruk.  

 

SVV opplyser at normal byggegrense for fylkesveger 

er 50m /15m ned mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette økt generell byggegrense. Byggegrensen skal 

vurderes ifht. støysituasjonen i det aktuelle området. 

For regulering av støyømfintlig bebyggelse nær riks- 

eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen.  

 

Det forutsettes ny uttalelse fra SVV til offentlig 

ettersyn.  

Planområdet består av to 

eiendommer som er ubebygd. 

Omkringliggende arealer består 

av eksisterende boliger og det 

anses ikke som hensiktsmessig 

eller ønskelig å regulere et større 

område i denne sammenhengen. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk er 

omtalt i planforslaget. 

Eksisterende løsning anses som 

god.  

 

Trafikksikkerheten som følge av 

planforslaget er omtalt. Av 

avbøtende tiltak som  foreslås for 

Fylkesveien ved planområdet er å 

utvide 40-sonen til også å gjelde 

strekningen ved planområdet, da 

det i dag er 40 sone og opphøyet 

gangfelt både øst og vest for 

planområdet. Da får man 

inkludert ca. 26 eksist.  

eiendommer som i dag har 

adkomst ut i 60-sone.  I tillegg 

legge til rette for opphevet 

gangfelt ved bussholdeplassen 
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ved Elfag. Det vil i det videre 

planarbeidet legges opp til en 

prossess mot vegmyndighet/ 

kommune, for å utrede muligheter 

for avbøtende tiltak knyttet til 

trafikksikkerhet. Videre skal 

tiltakene innarbeides i 

planforslaget og sikres i 

rekkefølgebestemmelser.   

 

Adkomstforhold er beskrevet i 

planforslaget, og sikret i plankart 

og bestemmelser. Plangrensen er 

utvidet for å sikre en helhetlig og 

trafikksikker løsning for krysset 

mellom atkomstveien og 

Fylkesveien. Her sikres at 

atkomstveien utformes i tråd med 

kommunens norm, og at siktsoner 

legges inn.  

 

Gjennomføringen av nødvendige 

tiltak i atkomsten til planområdet 

er sikret i 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Byggegrense for fylkesveger er 

ivaretatt i planforslaget. 

Støyutredning er utarbeidet og 

nødvendige tiltak sikret i kart og 

bestemmelser.  

 

 

Bjarne Berger og 

Grethe Holte – 

Nedre Klekkenvei 

5 

18.05.12 

Påpeker at deres eiendom har svært fin beliggenhet 

med åpent landskap rundt. Berger og Holte håper at 

utbygger tar hensyn til høyde og avstand til hus som 

skal bygges. Et ønske er at ingen hus blir så høye at de 

skygger for utsyn fra terrassen, da dette kan medføre 

forringelse av eiendomsverdien.  

Planforslaget tilrettelegger for en 

utvikling av lavblokker og kjedete 

eneboliger i et forholdsvis 

lavtliggende område. Bygningene 

er utformet med et begrenset 

fotavtrykk, og med en 

byggehøyde som er tilpasset 

omkringliggende boliger, maks 2 

etasjer og 2 etasjer med 

sokkeletasje for lavblokken.  

 

Bygningene legges i god avstand 

til omkringliggende boliger. I 

Berger og Holtes tilfelle plasseres 

firemannsboligene mer enn 20 m 
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fra nabogrensa med 

parkeringsplass imellom. De 

kjedete eneboligene vil også 

plasseres i god avstand til naboer.  

 

Konseptet det legges opp til sikrer 

godt med rom mellom 

bygningene som sikrer utsynet fra 

omkringliggende eiendommer.  
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7 Merknader til offentlig ettersyn 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.09.15 til 26.10.15. Det er 5 innkomne 

merknader i forbindelse med ettersynet. I det følgende oppsummeres og kommenteres innspillene som 

har kommet inn. Det vises for øvrig til vedlegg 2.2: Oppsummering av merknader ved offentlig 

ettersyn.  

 

Nr Navn Dato 

1 Statens vegvesen, region sør 16.10.15 

2 Fylkesmannen i Buskerud 21.10.15 

3 Aut. El. Inst. Knut Kristiansen AS 21.10.15 

4 Eli Nilsen 22.10.15 

5 Eiliv Kornkveen 25.10.15 

 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

1. Statens vegvesen region sør (SVV) 

1. Rekkefølgebestemmelser – 

opparbeidelse av kryss: Ved opparbeidelse 

av krysset (fv 163 x adkomstvei - SKV 1) 

skal Statens vegvesens vegnormal legges 

til grunn.   

 

2. Skoleveg: Det er ganske stor trafikk 

langs fv 163, fartsgrense 60 km/t og ikke 

fullverdig gang og/eller sykkelveg (bare 

ensidig utvidet skulder langs fv.), en 

løsning som ikke er god nok for skolebarn. 

Det er neppe aktuelt med 40 sone ved 

planområdet.  

Fortrinnsvis bør skolevegen gå langs 

lokale veger til den opphøyde krysningen 

(ved Klekkenveien 178).  

 

3. Det er neppe aktuelt med fartsgrense 40 

km/t forbi planområdet. Slik fartsgrense 

brukes i første rekke på samleveger i 

bolig- og sentrums- områder, og ved 

Klekkenhagen er det ikke så tett 

bebyggelse. Det kan være aktuelt å sette 

fartsgrense til 50 km/t forbi planområdet, 

dette fordrer egen prosess, med vedtak.  

Det er heller ikke aktuelt med opphevet 

gangfelt ved bussholdeplassen v/Elfag. 

1. Rekkefølgebestemmelse 

endres og krysset utformes i 

tråd med Statens vegvesens 

vegnormal.  

 

 

 

 

2. I planforslagets 

reguleringsbestemmelser 

sikres etablering av opphøyd 

gangvei langs FV 163, mellom 

Nedre Klekkenvei og 

Borgergata, som et samarbeid 

mellom offentlige instanser og 

utbygger.  

 

 

 

 

3. Det vil i en separat prosess 

søkes om redusert fartsgrense 

langs Fylkesveien forbi 

planområdet. Ringerike 

kommune er ansvarlig søker. 

 

Forslag om opphevet gangfelt 

ved bussholdeplass ved Elfag, 

tas ut av planmaterialet.  

 

 

1. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

2. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

 

 

 

3. Rådmannen anser at 

det vil være fornuftig å 

senke fartsgrensen til 

50km/t på strekningen 

mellom Fløytingen og 

krysset ved Fv 241. 

Rådmannen har derfor 

foreslått å ta dette inn 

som et vedtakspunkt. 
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4. Universell utforming: Det mangler 

tilfredsstillende adkomst med universell 

utforming til bussholdeplass. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Byggegrense: Byggegrensen for Fv. 

(50/15m) skal ivareta hensynet til 

trafikksikkerhet, drift vedlikehold av 

veien, fremtidig arealbehov mm. Det må 

derfor ikke foreslås parkering med 

støyskjerm, garasje, boder eller 

renovasjonsanlegg, innenfor 

byggegrensen, slik det er gjort i 

planforslaget. Det forutsettes at parkering 

og renovasjon flyttes utenfor 

byggegrensen.  

 

6. Støy: Området er støyutsatt og ligger i 

gul sone. Det skal ikke tillates boliger på 

støyutsatte deler av planområdet. Det er 

utarbeidet støyvurdering for 40 km/t og 60 

km/t, med avbøtende tiltak i form av 

støyskjermer. Det er ikke dokumentert at 

støyskjerming ikke forverrer støyen for 

eksisterende boliger. Støyforhold for evt. 

50 km/t bør vurderes. 

 

7. Utvidet planområde: I uttalelse til 

oppstart anbefalte SVV utvidelse av 

planområdet til å omfatte hele det avsatte 

byggeområdet for boliger (KDP for 

Ringerike). Det er uheldig at dette ikke 

sees på som hensiktsmessig, og man ikke 

tar hensyn til en samordnet trafikkløsning 

for hele området. 

 

 

 

 

4. Gangadkomsten GTD 2, 

som var ment å være 

gangadkomst til 

bussholdeplass ved Elfag tas 

ut av planforslaget, grunnet 

bl.a. universell utforming og 

stigningsproblematikk.  

Gangadkomst fra planområdet 

til bussholde- plass ved 

"Knausen" foreslås via Nedre 

Klekkenvei og opp til 

busstoppet via fv. 163.   

 

5. Planforslaget revideres og 

parkeringsareal, boder, 

støyskjerm mm. flyttes utenfor 

15 meters byggegrense fra fv.   

 

 

 

 

 

 

6. Støyrapport revideres i tråd 

med ny plassering av 

støyskjerm 1. 60 km/t og 40 

km/t utredes. Støyrapporten 

konkluderer med at det ikke er 

behov for støyabsorberende 

tiltak på støyskjerm 2 og 3 i 

grensen mot nabobebyggelse.  

 

7. Viser til tidligere 

kommentar til varseluttalelse; 

planområdet består av to 

eiendommer som er ubebygd. 

Omkringliggende arealer 

består av eksisterende boliger 

og det anses ikke som 

hensiktsmessig å regulere et 

større område i denne 

sammenhengen. 

 

 

 

 

4. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

 

 

 

 

5. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Krav om oppfylling 

av kriterier i 

støyretningslinja er 

innarbeida i 

bestemmelsene.  

 

 

 

7. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller. 
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8. Areal ved krysset innenfor frisiktsoner 

bør avsettes til trafikkformål og minimum 

3.0 m fra vegkant. 

I god tid før arbeid med tiltak på/langs 

fylkesvegen kan igangsettes, kreves 

godkjent byggeplan og det må inngås 

gjennomføringsavtale med SVV.  

SVV ber kommunen ihensynta ovennevnte 

merknader i den videre planbehandlingen, 

og finner å ha pkt. 5 og 8 som innsigelser 

mot planforslaget.  

8. Planforslaget revideres i 

tråd med SVV's kommentar. 

 

Bestemmelse som sikrer 

godkjent byggeplan og 

gjennomføringsavtale med 

SVV ved tiltak på fv. er 

innarbeidet.  

8. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

2. Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 

1. Klima og energi: FMB savner en 

vurdering av hvordan klima og energi er 

løst i planen, og minner om at kommunen 

kan sette krav gjennom 

reguleringsbestemmelsene om at området 

skal tilrettelegges for forsyning av 

vannbåren varme. Viser til st. meld. nr. 21 

(2011-12), og krav i Plan- og 

bygningsloven om at planlegging skal ta 

klimahensyn gjennom løsninger for 

energiforsyning.  

2. Barn og unge: De nye boligene vil ligge 

1,4 km fra barne-/ungdomsskole. Det er 

gangvei på store deler av strekningen med 

unntak av et parti på 300m langs 

Klekkenveien. Det er uheldig at det legges 

til rette for 36 boenheter, uten krav til at 

det skal opparbeides sikker gangvei og ber 

kommunen innarbeide et rekkefølgekrav i 

bestemmelsene om at det skal opparbeides 

sikker gangvei langs Klekkenveien på den 

aktuelle strekningen (300 m), før det 

tillates oppført nye boliger i området.  

3. Samordnet areal og transport: FMB 

mener at det utfra nasjonale føringer blir 

feil å legge til rette for høy arealutnyttelse 

i dette området. Selv om det går busser 

langs fv. mener FMB at området må 

regnes som bilbasert.  Ber om at 

boligområdet får en lavere utnyttelse, som 

bygger på den utnyttelse som området har 

fra før. Utbyggingsplanen vil bryte med 

det lokale bygningsmiljøet som består av 

eneboliger med store tomter. Ber 

kommunen ivareta at ny bebyggelse 

 

 

1. Klima og energi: Ny og 

oppdatert tekst om Klima og 

energi er innarbeidet i 

planforslaget. 

 

 

 

 

 

2. Viser til pkt. 2 i tilsvar til 

Statens vegvesens uttalelse.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Forslagstiller vurderer at 

planforslaget i stor grad er i 

tråd med nasjonale føringer. 

Planområdet ligger relativt 

sentralt, nær en lokal bussrute, 

lokalsenter, og en regional by. 

Bussruten langs fv. 163 bør 

etter vår vurdering styrkes, da 

innbyggerveksten i 

nærområdet er stor, og behovet 

for miljøvennlig transport bl.a. 

 

 

1. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

 

 

 

 

2. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

 

 

 

3. Når det åpnes for 

bygging på jord med 

sterke 

landbruksinteresser/ 

god jordkvalitet bør 

arealene utnyttes 

effektivt. Utnyttelsen 

er senket noe i forhold 

til opprinnelig forslag. 

Det er også lagt opp til 

noe mer oppsplitting av 
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ihensyntar estetikk og landskapsforhold. 

FMB mener det er uheldig at tilsigsbekken 

som renner over planområdet blir lagt i rør 

og forutsetter at den ikke har årssikker 

vannføring. Viser til at det er viktig at 

naturlige vannveier holdes åpne mht. flom.  

Det aktuelle området ligger under marin 

grense og løsmassene i området består av 

forvitringsmateriale. Kommunen bes 

vurdere dette grundig før det fattes endelig 

vedtak i saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til og fra Hønefoss er økende. 

Planforslaget vil bidra til økt 

belegg for eksisterende 

bussrute.    

Planforslaget legger til rette 

for en utnyttelse som vil bidra 

til flere gode og attraktive 

boliger i et område hvor 

mange ønsker å bo. 

Utnyttelsen bidrar til at ikke 

unødig areal blir bygget ned. 

For øvrig er antallet boliger 

redusert noe i foreslått løsning.   

Det kan også nevnes at den 

totale utnyttelsen for hele 

området samlet er forholdsvis 

lav, ca. 25 %.  

Vi stiller oss spørrende til 

Fylkesmannens innspill om 

bygging av eneboliger. Etter 

vår vurdering bidrar 

tilrettelegging av frittliggende 

eneboliger med store tomter 

her i liten grad til bærekraftig 

samfunnsutvikling, da slik 

bebyggelse krever høyere 

energibruk pr. bolig, og mer 

areal enn f.eks. kjedete 

eneboliger/leiligheter.   

Forslagstiller vurderer at 

planforslaget legger opp til 

bebyggelse som passer godt i 

nærmiljøet. Bebyggelsen blir 

variert volummessig og blir 

forsøkt tilpasset det lokale 

bygningsmiljøet, som for øvrig 

er svært variert. Her finnes 

gårder, småbruk, eldre 

nærings-/industri bebyggelse, 

gartneri, samt eneboliger av 

ulik størrelse, alder og 

arkitektur.    

Videre ligger planområdet i  

en forsenkning i landskapet, 

og vil ha begrenset 

innvirkning på opplevelsen av 

landskap og nærmiljø. Det 

vises til illustrasjonssnitt 

vedlagt saken.  

bebyggelsen slik at 

denne forholder seg 

bedre til eksisterende. 

Det er utført 

grunnundersøkelser for 

å avklare områdets 

byggbarhet. 
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4. Naturmangfold: FMB har ingen 

spesielle merknader til dette pkt.  

 

5. Støy: Viktig at ny støyømfintlig 

bebyggelse ivaretas i tråd med 

retningslinje T-1442/2012. Støyanalysen 

dokumenterer at området kan bygges ut 

ved at det oppføres støyskjerm (er). I 

bestemmelsene er det foreslått krav som 

ivaretar dette på en god måte.  

Kommunen bør vurdere en annen 

plassering av støyskjerm 2 og 3. I 

planforslaget er disse plassert bakenfor 

første husrekke mot Klekkenveien, noe 

som vil kunne forsterke støysituasjonen 

for boligene. Hvis støysituasjonen 

forverres i vesentlig grad (over 3 db), bør 

det settes krav som forhindrer dette. FMB 

ber kommunen vurdere støyskjerm lagt 

langs Klekkenveien.  

4. Tas til orientering.  

 

 

5. Det vises til pkt. 6 i tilsvar 

til Statens vegvesens uttalelse 

angående støyabsorberende 

tiltak. Støyrapporten 

konkluderer med at det ikke er 

behov for støyabsorberende 

tiltak på støyskjerm 2 og 3 i 

grensen mot nabobebyggelse. 

4. Tas til orientering. 

  

 

5. Krav om oppfylling 

av kriterier i 

støyretningslinja er 

innarbeida i 

bestemmelsene.  

  

3. Knut Kristiansen (Eier av 

Klekkenveien 155, gnr/bnr: 102/105) 

Kristiansen eier Klekkenveien 155, hvor 

også Knut Kristiansen AS holder til. 

Arealet utenfor bygningen fungerer som 

parkering til butikken og til leilighetene i 

bygget.  

Kristiansen reagerer på at det i 

plangrunnlaget vises til busstopp på begge 

sider av fylkesveien ved butikken. Det 

ikke regulert holdeplass her og det er ikke 

satt opp holdeplasskilt.  

Det er derimot slik at busser i retning 

Klekken/Jevnaker bruker arealet som 

holdeplass. Dette skaper problemer for 

snøbrøyting, parkering, varelevering og 

adkomst til eiendommen. Har gjentatte 

ganger vært i kontakt med SVV, nettbuss 

m.fl. angående problemene. Mener disse 

problemene bare vil øke med økt antall 

boliger.  

Det må i planforslaget legges inn en 

ordinær holdeplass nord eller syd for 

Kristiansens eiendom.  

Kristiansen er skeptisk til en løsning med 

et opphøyd gangfelt utenfor forretningen, 

men imøteser med glede alle 

Busstopp på parkeringsplassen 

ved Elfag tas ut av 

planforslaget. Planforslaget 

knyttes til busstoppet lenger 

øst, ved Øvre Klekkenvei. Det 

vil sikres trafikksikker tilgang 

til dette busstoppet.  

Når det gjelder problemer med 

det uregulerte busstoppet, 

brøyting, adkomst mm. er 

dette temaer som må løses i 

samråd med offentlig 

myndighet og 

kollektivselskap.  

Forslag om opphevd gangfelt 

ved bussholde- plassen ved 

Elfag tas ut av planmaterialet. 

Det vises til pkt. 3 i tilsvar til 

SVVs kommentar.  

Ringerike kommune ønsker en 

løsning for sanering av 

eksisterende kloakk i området. 

Forholdet rundt dette pkt. 

avklares i utbyggingsavtalen 

som inngås mellom utbygger 

og Ringerike kommune.   

Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  
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fartsreduserende tiltak på veien.  

Drenering fra Klekkenveien 155 går i 

grunnen på baksiden av bygget mot det 

planlagte byggefeltet. Dette må ihensyntas.  

4. Eli Nilsen (Eier av Klekkenveien 151, 

gnr/bnr: 100/61.) 

Nilsens eiendom ligger rett nord for de 

planlagte kjedete eneboligene.   

Planforslaget vil i stor grad fortette 

områdets boligmasse. I et område med 

spredt bebyggelse og småbruk mener 

Nilsen det er merkelig at kommunen kan 

godkjenne slik type bebyggelse. Kjedete 

eneboliger (15 enheter) vil ligge langs 

Nilsens sydlige eiendomsgrense. Håper 

derfor planforslaget kan justeres med mer 

luft og avstand mellom boenhetene.  

Spør om det er undersøkt hvordan 

foreslåtte støyskjermer vil påvirke 

eksisterende boliger. En risiko for at disse 

blir dobbelt belastet med støy.  

Ber om å få komme med synspunkter hvis 

det skal beplantes langs eiendomsgrensen, 

av hensyn til sol og utsikt.  

Bes om at konsekvenser for eksisterende 

eiendommer mht. endring i infrastruktur 

som avløp og strøm blir varslet i god tid.  

Forslagsstiller har i etterkant 

av offentlig ettersyn gjort 

endringer i 

bebyggelsesstruktur og 

bygningsvolumer i felt BKS 1 

og 2. Antall boenheter er 

redusert fra 15 til 13, og 

bebyggelsen er delt opp i flere, 

mindre volumer. Dette sikrer 

bebyggelse som er bedre 

tilpasset de omkringliggende 

bygningsmiljøet, og det sikrer 

mer luft og grønne arealer i 

planområdet. 

Når det gjelder støyskjermene 

(2 og 3), konkluderer 

støyrapporten med at det ikke 

er behov for støyabsorberende 

tiltak på disse skjermene.  

Beplantning: Bestemmelsene 

sikrer at det kan plasseres 

gjerder, hekker, steiner e.l. i 

eiendomsgrensene. 

Materialvalg og fargebruk på 

gjerde skal være avstemt mot 

omgivelsene, og maksimal 

tillatt høyde er 1,1 m.   

Konsekvenser for berørte 

eiendommer mht. endring i 

infrastruktur som avløp og 

strøm skal varsles i god tid.  

 

 

Ringerike kommune 

ønsker en løsning for 

sanering av 

eksisterende kloakk i 

området. Forholdet 

rundt dette pkt. 

avklares i 

utbyggingsavtalen som 

inngås mellom 

utbygger og Ringerike 

kommune. Noen av 

temaene som tas opp 

anses å kunne ivaretas 

gjennom informasjon 

ved nabovarsling. 

5. Eiliv Kornkveen (Eier av 

Klekkenveien 141, gnr/bnr: 100/109, 131.)  

1. Tilførselsvei: Er en gårdsvei for 

Klekkenveien 139, 141, 143 og 147. 

Kornkveen antar at veiretten kommer fra 

salget av dyrket mark som skal benyttes til 

boliger. Kornkveen spør: Har noen av 

dagens rettighetshavere blitt kontaktet i 

forbindelse med veiretten, og hvem vil ha 

kostnads- og vedlikeholdsansvaret for det 

1. Tilførselsvei: Planforslaget 

vil ikke føre til endringer for 

bruk av veien eller for 

veiretten til de berørte 

naboene. Utbygger vil være 

ansvarlig for utbygging av ny 

adkomstvei. Det legges i videre 

prosess opp til en dialog med 

berørte parter for å sikre en 

god og helhetlig løsning.   

1. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

50 

aktuelle veistrekket under anleggsperioden 

og i fremtiden? 

2. Bruk av dyrket mark til bolig: Store 

deler av boligbyggingen skal skje på 

dyrket mark av god kvalitet. Kornkveen 

spør: Er det søkt om omdisponering av 

dyrket mark til boliger, og har 

planavdelingen den holdningen at det er 

greit å benytte dyrket mark til 

boligbygging? 

 

 

 

 

3. Utnyttelsesgrad: Planen legger opp til 

en voldsom utnyttelsesgrad. Spør om dette 

kan være i henhold til gjeldende lovverk. I 

området er det store tomter, men når det 

skal bygge på disse, møtes det med 

spørsmål om utnyttelsesgrad. Lurer på 

hvordan dette henger sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grunnforhold og drenering: Store deler 

av utbyggingsområdet har svært dårlig 

byggegrunn. Det har tidligere vært en bekk 

gjennom området. Grunnen er vanntrukket 

leire, med kloakk fra boliger lenger opp i 

bygda. Dette vannet vil normalt dreneres 

 

 

2. Arealet er avsatt til 

boligformål i gjeldende 

kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007-2019, vedtatt 

13.08.2007. Kommuneplanen 

gir føringer for arealbruk i 

kommunen, og kommunen har 

gjennom kommuneplanen 

åpnet for muligheten til å 

bygge på det nevnte 

landbruksarealet.  

 

3. Planforslaget legger til rette 

for en utnyttelse som vil bidra 

til flere gode og attraktive 

boliger i et område hvor 

mange ønsker å bo. 

Utnyttelsen bidrar til at ikke 

unødig areal blir bygget ned. 

For øvrig er antallet boliger 

redusert noe i foreslått løsning.   

Det kan også nevnes at den 

totale utnyttelsen for hele 

området samlet er forholdsvis 

lav, ca. 25%. 

Begrunnelsen for grepet er 

muligheten til å sikre flere 

miljøvennlige, gode 

familieboliger innen 

planområdet. Området ligger 

relativt kollektivnært, og 

fortetting vil medføre økt 

dekning på den lokale 

bussruten. Videre vil en 

utbygging med relativt høy 

tetthet sikre en kompakt 

boligutvikling, hvor andre 

områder i nærheten kan 

bevares som skogs- eller 

landbruksområder.  

4. Drenering/grunnforhold: 

Ringerike kommune og Block 

Watne AS er kjent med at det 

utenfor utbyggingsområdet i 

dag er utslipp både direkte og 

 

 

2. Planforslaget er i 

tråd med gjeldende 

kommuneplan. Feltet 

avsatt til boligformål 

har ligget inne i 

kommuneplanen siden 

2003.  

 

 

 

 

3. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller. 
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ned til Kornkveens eiendom. Vannet siger 

sakte i dag, da de våte områdene som skal 

bygge på holder på vann. Skal vannet 

dreneres ut etter dagens dreneringsretning 

forlanges at dreneringsrørene og 

overflatevann fra utbyggingsområde, føres 

forbi Kornkveens eiendom.  

Grunnforholdene vil medføre store 

utskiftninger av masse for at de skal bli 

egnet for bygging. Dette vil medføre stor, 

negativ miljøeffekt og lite miljøvennlige 

boligtomter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indirekte fra private 

kloakkanlegg. Ifm. 

utbyggingsavtalen som skal 

inngås for utbyggingen av de 

tekniske anleggene skal disse 

forholdene ivaretas for både 

kloakk fra nye boliger og 

sanering av kloakk fra 

eksisterende bebyggelse, så 

langt dette er mulig. Detaljene 

i avtalen er pr. dd. ikke på 

plass. Kloakken overføres til 

eksisterende kommunalt nett 

ved Nordre Sætrang gård. 

Uttransport av drenerings- og 

overflatevann: Det skal ikke 

tilføres nedstrøms vassdrag 

mer overflatevann pr. 

tidsenhet enn før utbygging. 

Dette betyr at overvann fra 

området og overvann fra 

høyere beliggende områder må 

fordrøyes. Det vises til  

temarapport for VA-anlegg.  

Tilsigsbekk som går ut i fra 

området i sørvestlig retning, 

drenerer ut ca. 2/3 av 

utbyggingsområdet. Det er 

ikke tilrådelig eller ønskelig å 

gjøre noe med denne bekken 

nedenfor området, da eventuell 

lukkinger av slike bekker både 

er kapasitetsbegrensende og 

kan øke flomfaren. I tillegg er 

det et landskapselement som 

bør beholdes.  

Grunnforhold: Det er foretatt 

geotekniske 

grunnundersøkelser av firmaet 

Multiconsult AS med rapport, 

som gir føringer og 

anbefalinger i forhold tillatt 

grunntrykk samt at det 

anbefales masseutskiftning i 

bløte partier under bygg, veier 

og plasser.  Dette vil Block 

Watne AS følge opp 

planlegging og utførelse av 

området. 
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5. Privat vannledning: Privat vannledning 

fra kommunalt anlegg til Kornkveens 

eiendom, ligger på eiendommen som skal 

bebygges. Rørledningen er inntegnet på 

kart gitt til planavdelingen i kommunen 

tidligere. Kornkveen forventer at alle 

skader på vannledningen i anleggsperioden 

rettes opp og kostes av utbygger. 

Framtidig vedlikehold og skader skal også 

kostes av utbygger. Må det graves under 

hus/p-plasser skal Kornkveen holdes 

skadefri av kostnadene. Om utbygger 

selger området/går konkurs må det 

tinglyses at ny eier/velet tar kostnadene.   

6. Generelt: Kornkveen mener 

avslutningsvis det er utrolig at et slik 

prosjekt kan godkjennes når det bygges 

ned dyrket mark av god kvalitet. Viser til 

dårlige grunnforhold og behov for 

masseutskiftninger. Kapasitet på barne- og 

ungdomsskolen i Haugsbygd skal allerede 

være sprengt.  

Utnyttelsesgraden må reduseres, og 

utbyggingen må skje utenfor dyrket mark 

som benyttes i dag.  

 

5. Den ovennevnte 

vannledningen skal ihensyntas 

i det videre planarbeidet, i 

arbeidet med tekniske 

detaljplaner og under 

byggearbeidet. Tiltakshaver vil 

sørge for nødvendig dialog 

omkring dette arbeidet.  

 

 

 

 

6. Viser til kommentarene 

ovenfor.  

5. Tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Tiltaket er i tråd med 

kommuneplanen. En 

forholdsvis høy 

utnyttelse er positivt da 

det legger beslag på 

mindre areal. 

Utnyttelsen er likevel 

senket noe og det 

legges opp til en større 

oppdeling av 

eneboligene. 
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8 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, lavblokkbebyggelse og 

firemannsboliger med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt 

boligområde. Boligene skal være attraktive, miljøvennlige og tilgjengelige, med gode og tilgjengelige 

uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 34 boenheter, hvorav 13 er kjedete 

eneboliger, 12 enheter er firemannsboliger og 9 boenheter er leiligheter. Planforslaget vil sikre en god 

fortetting i et allerede etablert boligområde som er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens 

arealdel. Det er innarbeidet helhetlige løsninger for renovasjon. 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforslaget legger til rette for en relativt høy utnyttelse, sett i forhold til nærliggende områder. 

Begrunnelsen for dette grepet er muligheten til å sikre flere miljøvennlige, gode familieboliger innen 

planområdet. Området ligger relativt kollektivnært, og fortetting vil medføre økt dekning på den lokale 

bussruten. Videre vil en utbygging med relativt høy tetthet sikre en kompakt boligutvikling, hvor 

andre områder i nærheten kan bevares som skogs- eller landbruksområder.  

 

I felt BKS 1 og 2, legges det i illustrasjonsplanen opp til kjedete eneboliger. Her antall enheter 

redusert fra 15 til 13 i etterkant av offentlig ettersyn, og bebyggelsesstrukturen er forsøkt tilpasset de 

omkringliggende boligområdene. Blant annet er volumoppbyggingen blitt mer variert, særlig gjelder 

dette i felt BKS 2. Her er det tidligere avlange volumet med 6 enheter, redusert til to mindre volum 

med to enheter i hver. Dette etter innspill fra kommunen, fylkesmannen og naboer. 

 

I etterkant av offentlig ettersyn er felt BBB1 blitt noe redusert arealmessig. Dette skyldes krav til 

flytting av p-plasser/støyskjerm utenfor 15 m byggegrense fra midtlinje Fylkesvei. På grunn av dette 

er illustrasjonsplanen noe endret, og lavblokken er flyttet litt lenger sør.  

Ny plasseringen gjør at lavbokken får en bliggenhet som er godt tilpasset naboeeiendommene i øst og 

sør, og som bidrar til ivaretakelse av tilfredssillende sol- og utsiktsforhold for disse. 

 

Planområdet er gitt gode uterom med høy kvalitet, særlig omkring lavblokken og firemannsboligene, 

noe som bidrar til å gi området en åpen og grønn karakter. 

 

Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer nabolaget og som er godt tilpasset det lokale 

landskapet. Planområdet er godt tilknyttet omkringliggende områder via turveger, spesielt i retning øst 

og vest.   

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med utvidet kryss mot Fylkesveien, og 

atkomstvei tilpasset kommunal standard for felles adkomstvei.  

I reviderte bestemmelser sikres etablering av opphøyd gangvei fra Nedre Klekkenveien til Borgergata, 

en strekning på 300 m. Denne sikrer trafikksikker tur- og skoleveg for beboerne i planområdet og i 

nærområdet. Gående vil da krysse Klekkenveien på trafikksikkert opphøyd gangfelt ved Klekkenveien 

178. En detaljert teknisk løsning vil utarbeides i samråd med kommunen og Statens vegvesen på et 

senere tidspunkt. I planforslag til offentlig ettersyn ble innføring av 40 sone på Fv. 163 forbi 

planområdet foreslått som avbøtende tiltak for trafikksikkerhet. Selv om Statens vegvesen i uttalelse til 

offentlig ettersyn har uttalt at det ikke er aktuelt med 40 sone forbi planområdet, beholdes redusert 
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fartsgrense som et avbøtende tiltak og det utredes i støyrapporten. Dette fordi mulighetene bør holdes 

åpen for et slik tiltak, om forutsetningene skulle endre seg senere. 

Planforslaget, med avbøtende tiltak for støy, er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende skiltede 

fartsgrense forbi planområdet som er 60 km/t. Det tilrettelegges for avbøtende tiltak i tråd med 

anbefalinger i støyrapporten.  

Planforslaget medfører at en liten tilsigsbekk må legges i rør i planområdet. I etterkant av ferdig 

utbygd boligområde er det derimot sikret en miljømessig behandling av tilsigsvannet og overvann, og 

en sanering  og opprydning av VA-anlegget i området.   
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Sammendrag

Det ergjort beregningeravstøynivåfra veitrafikk i forbindelsemed
detaljreguleringfor HaugsbygdpåHønefossi Ringerike kommune.

Støynivåpåstoredelerav lekeplassBLK1 oghelelekeplassBLK2 ogBLK3 vil
væretilfredsstillendeutenskjermingstiltak.

Med tankepåstøyforholdpåfelt BBB1, BKS1, ogBKS2 anbefalestre
støyskjermermedplasseringvist i tegningX002.Skjerm1er3,8meterhøyog60
meterlang,skjerm2er2,6meterhøyog20 m lang,og skjerm3er2,5meterhøyog
37 m lang.

Med foreslåtteskjermingstiltakvil støynivåpåalle fasaderoguteområdetrundt
boligeneværetilfredsstillende.Unntaketer tredjeetasjei byggeti felt BBB1, der
støynivåfortsattvil væreoveranbefaltegrenseverdier.Derfor anbefalesdetat
gjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Ett alternativttiltak for regulertområdeer atskiltet hastighetfor Klekkenveien
reduseresfra 60km/t til 40km/t. I dettetilfellet vil støynivåpåalle
oppholdsarealerogvedalle boliger i felt BKS1, BKS2, ogBBB2 væreakseptable
utenskjerm2ogskjerm3.Medtankepåstøyforholdi felt BBB1 er detfortsatt
nødvendingmedskjerm1. Likevel vil støynivåpåenliten delav nordøstfasadei
tredjeetasjei byggBBB1 fortsattoverskrideanbefaltegrenseverdieri T-
1442/2012.

Det anbefalesathverboenhetfår minstett soveromogprivat uteoppholdsarealpå
stille fasaderavbygninger.

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

1 Innledning

COWI AS harpåoppdragfra Block WatneAS foretattberegningerogvurderinger
av veitrafikkstøyi forbindelseet reguleringsarbeid for HaugsbygdpåHønefossi
Ringerikekommune.Situasjonsplanogreguleringsplan for regulertområdeer vist
henholdsvisi Figur 1 ogFigur 2.
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Figur 1 Situasjonsplanfor regulertområde

Figur 2 Reguleringsplanfor regulert område

2 Forskrifter og grenseverdier

2. 1 Støynivå utendørs

Miljøverndepartementetsretningslinjefor behandling av støyi arealplanlegging(T-
1442/2012)angirstøysonenesomskalkartlegges.Utdragav kriterier for
soneinndelingergjengitt i Tabell1.
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling.Alle tall oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

› Ldener detgjennomsnittligestøynivåfor dag-kveld-natt (day-evening-night)
med5 dB og10 dB ekstratillegg påhenholdsviskvelds-ognattestid.

› L5AF er statistiskmaksimaltstøynivåsomforekommeri 5 % av hendelsene.
Dettegjelderderdetermerenn10 hendelseri løpet avnattperiodenkl 23–07.
Beregningav maksimalstøynivåerkanunnlatesdersomgjennomsnittlig
støynivååpenbarterbestemmendefor støysonenesutbredelse.

Gul soneerenvurderingssonehvorstøyfølsombebyggelsekanoppføresdersom
avbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold.Det skalleggesvektpåat alle
boenheterfår enstille side,og tilgangtil egnetuteoppholdsarealmed
tilfredsstillendestøyforhold.

Rødsone,nærmeststøykilden,angiret områdesomikke eregnettil støyfølsomme
bruksformål,ogetableringav ny støyfølsombebyggelseskalunngås.

Anbefaltegrenseverdierfor støyvedetableringavny bebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålergitt i Tabell2.

Tabell 2 Anbefaltestøygrenservedetableringav ny støyendevirksomhetog byggingav
boliger, sykehus,pleieinstitusjoner,fritidsboliger, skolerog barnehager.Tall
oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor
soverom i nattperioden
kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Ekvivalentnivåi Tabell2 skalberegnessomårsmiddelverdi i trådmed
definisjonenavLden.

› Grenseverdienefor støynivåutenforrommedbebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålgjelderi denberegningshøydesomer aktuell for denenkeltebo-
/oppholdsenhet.

› Grenseverdienefor uteoppholdsarealmåværetilfredsstilt for etnærområdei
tilknytning til bygningensomer avsattogegnettil oppholdog
rekreasjonsformål,jfr. definisjoni T-1442/2012kap. 6. Beregningshøydenfor
uteoppholdsarealskalværeminimum1,5meteroverterreng,eventueltover
balkong-eller terrassegulv.

› Krav til maksimaltstøynivåi nattperiodengjelderderdetermerenn10
hendelserpernatt.
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2.2 Kommuneplanbestemmelser

I kommuneplanbestemmelserfor Ringerikekommuneerstøyomhandleti § 1.0.4
og§ 1.1.3.Disseparagrafeneergjengittordrettnedenfor.

§ 1.0.4Støy

Anbefaltestøygrenseri tabell 2 i ”Retningslinjerfor behandlingav støyi
arealplanleggingen,T-1442” skalfølgesvedplanlegging avny virksomheteller
bebyggelse.I Hønefosssentrum,spesieltvedkollektivknutepunkter,kandet
vurdereså tillate avvikfra støygrenseneunderforutsetningav at vilkår gitt i punkt
3.2.3i retningslinjeT-1442blir oppfylt.Inntil gule og rødestøysonerer kartlagt i
Ringerikekommune,stillesdetkrav omstøydokumentasjonvedsøknadomny
støyfølsomarealbruki områdersomer utsattfor støyfra veitrafikk,jernbaneeller
andrestøykilder.Detstillesogsåkravomstøydokumentasjonvedplanleggingav
ny støyendevirksomhet.

§ 1.1.3Lekeareal

Vedutarbeidelseav reguleringsplaneri områderavsatt for boliger,skaldet
avsettesfelleslekeplasser.I boligområderskalminimum25m2 pr bolig avsettestil
lekeplasser,ogværestøyskjermeti hht.T1442.Lekeplasseneskalværeav tre ulike
typer: Sandlekeplasser2-6år, Nærlekeplasser5-13år ogStrøkslekeplasser10 år
og oppover.Lekeplasseneskalskjermesmotbiltrafikk. I plan- og
byggesaksbehandlingavboligområderskalkonsekvenser ogbarnsinteresseri
forhold til lekearealervurderes.Annetfellesuteoppholdsarealkommeri tillegg.

2.3 Innendørs lydnivå

I Tekniskforskrift etterPlan-ogbygningsloven(TEK 10) erdetgitt funksjonskrav
for lydforhold i bygninger.Veiledningentil forskriften visertil NorskstandardNS
8175:2012Lydforholdi bygninger- Lydklassifiseringav ulikebygningstyperfor
tallfestedegrenseverdier.

I NS8175erdetgitt grenseverdierfor lydklasseA til D for ulike bygningstyper,
hvorklasseA erdenstrengesteogklasseD densvakeste.I veiledningentil TEK 10
ansesgrenseverdierfor klasseC somtilstrekkeligefor å oppfylle forskriften.Det
tasdermedutgangspunkti klasseC for vurderingav løsninger.

Krav beskrevetsomklasseC i NS8175for boligerer gjengitt i Tabell3.

Tabell 3 Høyestegrenseverdierfor innendørsA-veidekvivalentlydtrykknivå,LpA,eq,24h i
boliger fra utendørslydkilder

Type b r u k er o m r åd e Må l es t ørr e l s e Klasse C

I oppholds- og soverom fra
utendørs lydkilder

Lp,A,24h
(dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max (dB)
natt, kl. 23 - 07

45
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Kravettil Lp,AF,maxgjelderderdeter10 hendelsereller flere pernatt som
overskridergrenseverdien,og ikke enkelthendelser.

3 Beregninger av trafikkstøy

3.1 Underlag og metode

Beregningeneergjort mednordiskberegningsmetodefor vegtrafikkstøy(Nord96)i
støyberegningsverkstøyetCadnaAversjon4.5.Beregningshøydefor støysonekartet
er satttil 2 meteroverbakkenivåfor å synliggjøre støyforholdpåuteplass.Det
beregnesi rutenettmedstørrelse5 × 5 meter.

Grunnlagfor beregningeneer digitalt kartgrunnlagfra oppdragsgiver,datert
08.05.2015.

Markdempingsfaktorer satttil 1, «mykmark»,oger representativfor områder
pregetavgress,busker,trærogannenvegetasjon.

Absorpsjonsfaktorfor bygningerogskjermerersatttil 0,21.Refleksjoneropptil
andreordenfra andrebygningerog lignendeobjekter er tattmedi beregningene.

Det forutsettes8,5meterhøybygningi felt BBB1, 6 meterhøyebygningeri felt
BBB2, og3 meterhøyebygningeri felt BKS1 ogBKS2.

Det er tatt hensyntil veienshelningsgradienti støyberegningene.

3.2 Veitrafikk

Trafikktall oghastighetererhentetfra StatensvegvesensNasjonalvegdatabank
(NVDB). Talleneervidereframskrevettil år2030med1.5% årlig trafikkvekst.
Trafikktall brukt i beregningeneer gitt i Tabell4.

Tabell 4 Trafikktall benytteti beregningene.

Vei

ÅDT

2014

ÅDT

2030

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

Klekkenveien 4700
6100 5% 60 km/t

Lokalvei -
150 0% 30 km/t

Forberegninger detnødvendigmedtidsfordelingav trafikken.Det erbrukt typisk
trafikkfordelingfor riksveiermed75% dagtid,15 % kveldstidog10 % omnatta
for Klekkenveien,mensfor lokalveiener detbenyttet trafikkfordelingfor byveier
medbenyttettrafikkfordeling84 % dagtid,10% kveldstid og6 % omnatta.
Benyttettidsfordelingerhentetfra veilederentil T-1442/2012(M-128).
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Det eralltid knyttetenvissusikkerhettil trafikkdataeneog til andelentunge
kjøretøy.Imidlertid forutsetterdetrelativt storefeil i trafikkmengdenefor at det
slårut pådeberegnedestøyverdiene.Foreksempelgir enfordobling/halveringav
trafikkmengdenenendringpå+/- 3 dB påekvivalentstøynivå.Det er tatt hensyn
til veienshelningsgradienti støyberegningene.

4 Resultater

Det er foretattberegningerav støynivåpåuteområder og fasadermedutgangspunkt
i trafikktall gitt i Tabell4.

4.1 Utendørs støynivå, Lden

4.1.1 Uten skjermingstiltak
TegningX001viserstøyforholdpåplanlagtregulertområdeutenforslagtil
skjermingstiltak.

Støynivåpåplanlagtelekeplasseri felt BLK1 , BLK2 , ogBLK3 vil være
tilfredsstillende.Unntaketerenliten delav lekeplassBLK1 , dvs.40 m² av240m²,
derstøynivåvil overskridergrenseverdieri T-1442/2012.

Støynivåpåstoredelerav boligfelt BBB1 vil overskrideanbefaltegrenseverdieri
T-1442/2012.Planlagtbyggi dettefeltet vil imidlertid skjermetrafikkstøyslik at
støynivåpå600m²av uteområdesørfor byggetvil væretilfredsstillende.
Boenhetenei dettebyggetharogsåtilgangtil et uteoppholdsområdemed
tilfredsstillendestøynivåsørfor bygget.

En liten delav nordvestognordøstavboligfelt BKS1 vil værestøyutsattmeden
liten overskridelseav grenseverdienpåinntil 1 dB. Støynivåpåuteområdesørog
nordfor eneboligenevil væretilfredsstillende.Unntaketeréneneboligsomligger
lengstøsti feltet.

Boligfelt BKS2 erdelvisstøyutsattfra Klekkenveienmedsmåoverskridelserav
grenseverdienpåinntil 2 dB. Støynivåpåuteområdesørfor planlagteeneboligeri
dettefeltet vil imidlertid væretilfredsstillende.

Støynivåpåboligfelt BBB2 vil væreakseptabelti henholdtil T-1442/2012.

4.1.2 Med skjermingstiltak
TegningX002viserstøyforholdpåplanlagtregulertområdemedskjermingstiltak
for felt BBB1, BKS1 ogBKS2.

Med tankepåstøyforholdi boligfelt BBB1, kandetsettesoppenstøyskjermmed
høydepå3,8meterog lengdepå60metermedplassering vist i tegningX002. I
dettetilfellet vil støyforholdpåheleuteområdetrundetbyggetvære
tilfredsstillende.
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Med tankepåstøyforholdpåfelt BKS1 ogBKS2 kanmansetteoppto støy
skjermermedplasseringvist i tegningX002.Skjerm2 er 2,6meterhøyog20m
lang,ogskjerm3er 2,5meterhøyog25m lang.Meddisseskjermenevil støynivå
påheleuteområderundtplanlagteeneboligeri felt BKS1 ogBKS2 blir
tilfredsstillende.Skjerm3vil ogsåføretil atstøynivåpåhelelekeplassBLK1 blir
tilfredsstillende.

4.2 Fasadenivå

4.2.1 Dag-Kveld-Natt støynivå, Lden

Figur 3 viserat nordvest-ognordøstfasadefor planlagtbyggi felt BBB1 vil være
støyutsattogkunneikke tilfredsstillestøykravi T-1142/2012.Byggethar
imidlertid stille sidermot sørvest-ogsørøst.

Med detforeslåtteskjermingstiltakfor BBB1 i tegningX002 vil støynivåpåalle
fasaderi førsteetasjeogandreblir tilfredsstillende,menstøynivåpånordvest-og
nordøstfasadei tredjeetasjevil fortsattoverskrideanbefaltegrenseverdieri T-
1442/2012(seFigur 3). Derfor anbefalesdetatgjennomgåendeleiligheter
planleggesi tredjeetasjei dettebyggetslik at disseleilighetenevil kunnefå en
fasadepåstille sideavbygget.

Figur 3 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor planlagt byggi felt BBB1.a)
situasjonenutenskjermingstiltak,b) situasjonenmedskjermingstiltakder
skjermenhar høydepå 3,8 meterover terreng.

I felt BKS1 er detplanlagténetasjeeneboliger.Somvist i tegningX001vil
støynivåpånordfasadefor to av planlagteeneboliger lengstøstav feltet vil være
akkuratpå55dB,grenseverdienfor gul sone.

I felt BKS2 erdetogsåplanlagténetasjeeneboliger.TegningX001viserat
støynivåpånordfasadefor alle planlagteeneboliger vil overskrideanbefaltgrense
verdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.

(a) (b)BBB1
BBB1
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Med foreslåtteskjermingstiltaki tegningX002vil skjerm2ogskjerm3gir
akseptablestøynivåerpåalle fasaderi disseto feltene.

Figur 4 viserat støynivåpånordfasadei andreetasjefor byggC i felt BBB2 vil
overskrideanbefaltegrenseverdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.Somvist i
tegningX002 (ogsåFigur4b) vil Skjerm2føretil at støynivåpådennefasaden
ligger akkuratpågrenseverdienfor gul sone.

Figur 4 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor byggC i felt BBB2.a) situasjonen
utenskjermingstiltak,b) situasjonenmedskjermingstiltak. Plasseringav
skjermeneer vist i tegningX002.

Støynivåpåfasadefor byggA, B i felt BBB2 vil væretilfredsstillende.

4.2.2 Maksimale støynivå, L 5AF

Krav til maksimalnivågjelderkun for eventuellesoveromogderdetermerenn10
hendelseri nattperioden.

Beregningerviserat maksimalnivåerikke vil overskride 10hendelseri
nattperiodenfor eventuellesoveromi planlagteboliger.

4.2.3 Ekvivalent støynivå, LpAeq24h

Innfallendeekvivalentlydnivå,LpA, eq,24h, utenforfasadenefor planlagteboligerer
vist i Figur5. I dennefigurenerdetvist høyestestøynivåvedhverfasade
uavhengigav etasjeog for situasjonenutendenforeslåtteskjermingsløsningen.

Disseble lagt til grunnfor vurderingav innendørsstøymedgrenseverdiersom
beskreveti avsnitt2.3.

(a) (b)

BBB2

BBB2

C
C

BBB2



10/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUGSBYGD PÅ HØNEFOSS

http://projects.cowiportal.com/ps/A064848/Documents /03 Prosjektdokumenter/Rapporter/Støy/Revidert_27_1 1_2015/NOT001-Haugsbygd.docx

Figur 5 Beregnedeinnfallendeekvivalentstøynivå,LpA,eq,24hpå fasadefra vegtrafikk
utenskjermingstiltak.Det er vist høyestestøynivåvedhver fasadeuavhengigav
etasje
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4.3 Private uteoppholdsarealer

Det anbefalesathverboenhetfår minstett privatuteoppholdsareali form av
balkonger,altanerog terrasserpåfasadermedtilf redsstillendestøynivå,ellersmå
lokalskjermingfor privateuteoppholdsarealervurderes.

4.4 Innendørs lydnivå

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

4.5 Alternativ tiltak

TegningX003viserstøyforholdpåregulertområdemedredusertskiltethastighet
fra 60km/t til 40 km/t for Klekkenveien.

Somvist i X003vil støynivåpåboligfelt BKS1 ogBKS2 og lekeplassBLK1 være
tilfredsstillendeutenskjerm2ogskjerm3.I tillegg vil støynivåpånordfasadefor
byggC i felt BBB2 væretilfredsstillende.

Med tankepåstøyforholdi felt BBB1 erdetnødvendingmeden3,8meterskjerm
medplasseringvist i tegningX003. Skjermingstiltaketvil føretil at støynivåpå
alle fasaderfor planlagtbyggi felt BBB1 blir tilfredsstillende.Unntaketvil være
enliten del avnordøstfasadei tredjeetasje,derstøynivåvil overskrideanbefalte
grenseverdieri T-1442/2012.

4.6 Konsekvens av skjermingstiltak for naboeiendommer

Aktuelle lydrefleksjonerfra foreslåttestøyskjermer kanpåvirkestøyforholdpå
naboeiendommer.SammenlikningmellomtegningerX001ogX002 (fasadenivåer)
likevel viserat deforeslåttestøyskjermenevil haingennegativekonsekvenserfor
støyfølsommebygningeri nabolagtil reguleringsområdet.Med andreord vil det
ikke værebehovfor absorberendestøyskjermer.

5 Forslag til planbestemmelser

Pågenereltgrunnlaganbefalesbestemmelseriht. T-1442/2012:

› Støynivåpåuteoppholdsarealogutenforåpningsbarefasadeelementer
(vinduer,dørerogev.ventiler)til rommedstøyfølsomtbruksformålskalikke
overstigeLden55dB i enberegningshøydepåminst1,5meterover
golv/bakkenivå.

› Støynivåutenforsoverom,nattkl. 23-07skalikke overstigeL5AF 70dB for 10
eller flerehendelser.

› Støynivåetinnendørsmåtilfredsstillekravenei byggtekniskforskrift/NS8175
klasseC.

Hensynssonervil primærtgjeldefor detteplanområdet etterPBL § 11-8,og forslag
til øvrigebestemmelserersomfølger:
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› Alle boenheterskalhaenstille side. Minst ett soveromskalhavindu mot
stille side.

› Fellesområdermedenstørrelsepåminsteutendørsoppholdsareal(MUA),
f.eks.for lek, ballspill, oppholdog rekreasjonmåfå tilfredsstillendestøynivå.

› Alle boenhetermåhaminsténprivatuteplasshvorstøykraveneer tilfredsstilt.

› Det skalforeliggeenstøyfagligutredningsomivaretarbestemmelsene.

Vedlegg

› Støysonekart,X001,Ldenutenskjermingstiltak.

› Støysonekart,X002,Lden medskjermingstiltak.

› Støysonekart,X003,Lden medredusertskiltethastighet.
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1 Bakgrunn

Hensiktenmedplanforslageterå leggetil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,dvs.eneboliger,
rekkehusog flermannsboligermedtilhørendeanlegg,leke-ogoppholdsarealer,samtinterne
trafikkarealer,påeiendommenKjelstad,gnr/bnr.102/3463ogdelav 100/1.Planområdetligger i et
attraktivtbolig- og landbruksområdesentralti Haugsbygd,Ringerikekommune.Planområdeterpåca.
14,5daa,eravsatttil boligformåli kommuneplanenfor Ringerike.

PlanområdetkomBlock Watnei hendei form av makeskifte i forbindelsemedutvikling avLotunet.
Man harsenerekjøptnoetilleggsareal(nabojordet).

Planområdetliggersentralti Haugsbygdca4 kom øst for Hønefoss,påsydensidenavFv. 163.
Planområdetliggervestfor Klækkengartneriogeromkransetaveneboligbebyggelse,dettidligere
småbruketKjelstad,samtennæringseiendom(Elektroforhandler).

Atkomsttil planområdeter fra Klekkenveien,enprivatboligvei somknytter tre eneboliogerogSøndre
Sætrangtil Fylkesveien.

Det finnesingenbebyggelsei planområdet.Østredel avplanområdet,gnr/bnr.102/3463ligger brakk.
Vestredelav planområdet,del avgnr/bnr.100/1beståravet mindrearealmeddyrketmark.

Planområdetpregesavenenforsenkningi landskapet, dersentraledeleravplanrområdeter laveste
punkt.Terrengetstigeri retningøstognord,mensdetflater ut i retningsørogvest.Et mindre
bekkefarstarteri, ogkrysserdiagonaltoverplanområdetog rennervidereut i enbekk.
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2 Innledn ing

I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 4-3,skaldet gjennomføresrisiko- og
sårbarhetsanalysevedutarbeidelseavplanerfor utbygging:

”… Vedutarbeidelseav planerfor utbyggingskalplanmyndighetenpåseat risiko- og
sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet,eller selvforetaslik analyse.Analysenskal
visealle risiko- ogsårbarhetsforholdsomhar betydningfor omarealeter egnettil
utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforholdsomfølgeavplanlagtutbygging.
Områdemedfare, risiko eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,jf. §§ 11-8og
12-6…”

Risikobenyttesfor å angienfare,ogerknyttettil uønskedehendelserderdetkanoppstå
skader,ulykker eller tapavproduksjonog/ellermaterielleverdier.Risiko i forbindelsemed
arealplanleggingdefineressomproduktetavsannsynlighetenfor enuønskethendelse,og
konsekvensenavdennehendelsen.

Risiko = sannsynlighetx konsekvens

Risiko- ogsårbarhetsanalysenskalkartleggehvilke uønskedehendelserdeteraktueltå
forebyggeellerplanleggetiltak mot.Hendelsersomharstorsannsynlighetogstore
konsekvensergir størstrisiko. Hendelsersomharliten sannsynlighetog småkonsekvensergir
liten risiko.
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3 Metode

Dennerisiko- ogsårbarhetsanalysentarutgangspunkt i følgendegraderingskriterier:

Graderingav sannsynlighet:
o Megetsannsynlig: Skjeri gjennomsnittmerenn1 gangperår
o Sannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav1-10år.
o Mindre sannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav10-100år.
o Lite sannsynlig: Skjeri gjennomsnittsjeldnereenn1 gangper100år.

Graderingav konsekvenserfor personog/ellermiljøskader,samtøkonomiskekonsekvenser:
o Ufarlig: Ingenperson-ellermiljøskader.Økonomiske konsekvenseropp

til 100000kr
o Envissfare: Fåogsmåpersonskader,mindremiljøskader.Økonomiske

konsekvensermellom100000krog1 million kr.
o Kritisk: Få,menalvorligepersonskader,ogomfattendemiljøskader.

Økonomiskekonsekvensermellom1 og10 millioner kr.
o Farlig: Opptil femdøde,ogopptil 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvensermellom10og100millioner kr.
o Katastrofalt: Mer ennfemdøde,og merenn20alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvenserover100millioner kr.

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabelrisiko.

Liten risiko, avbøtendetiltak kanvurderes.

Avbøtendetiltak ernødvendig.Vurderendringav plan.

Risiko eruakseptabel.Planarbeidskrinleggesdersom endringavplanog/eller
avbøtendetiltak ikke gir markantforbedringavrisikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønskethendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitteforhold
1 Er områdetutsattfor snø-ellersteinskred? x
2 Er detfarefor utglidning(erområdet

geotekniskustabilt)?
x

3 Er områdetutsattfor flom i innsjø/vann? x
4 Er områdetutsattfor flom i elv/bekk,herunder

lukketbekk?
Det er registrerthøy
grunnvannstandfor delerav
området.Eksisterendebekk
lukkesog leggesi rør.Deter
registret2 overvannsledninger,
somharutløppåterrengi
området.

Avbøtendetiltak: I forbindelse
medutbyggingvil flomveg,tiltak
ogdimensjoneringav overvann
haspesiellfokus.

5 Er detradoni grunnen? Planområdetligger innenfor
størrefelt medalunskifersom
dekkerstoredelerav Haugsbygd
jf. nettkartfra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er områdetvindutsatt? x
7 Er områdetnedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffepånærliggendetransportårer,utgjøre
enrisiko for området?

8 - Hendelserpåveg En ulykkepåFV 163kan
redusereframkommeligheten
til/fra området.Sannsynligheten
er imidlertid liten.

9 - Hendelserpåjernbane x
10 - Hendelserpåinnsjø/vann/elv x
11 - Hendelseri luften x

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffei nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.),utgjøreenrisiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker
x
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Medførerbortfall av tilgangpåfølgende
tjenesterspesielleulemperfor området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersomdetgårhøyspentlinjerved/gjennom
området:

18 - Påvirkesområdetav magnetiskfelt fra
el.linjer?

x

19 - Er detspesiellklatrefarei forbindelsemed
master?

x

Er detspesiellefarerforbundetmedbrukav
transportnettfor gående,syklendeogkjørende
innenforområdet:

20 - Til skole/barnehage? SkolebarnferdeslangsFv 163
for å kommetil/fra Haugskole.
LangsFv er detutarbeideten
løsningfor G/Smedkantstripe,
medregulertkrysning(opphøyet
fotgjengerovergangog40sone)
vedKlekkenvn178.

Derfraog til skolenerdet
fullverdig separatG/S-veihelt til
nærmiljøanlegg.

Løsningenfor G/Svei kan
medføreenvissrisiko for
ulykker tilknyttet
gående/syklendelangsveien.
KrysningenvedKlekkenkan
ogsåmedføreenvissrisiko for
trafikkulykker.

Avbøtendetiltak kanvære
innføringav 40/50soneforbi
planområdet,ogetableringav
opphøydgangvei/fortaulangs
Fylkesveienmot Klekken.Da
sikrestrafikksikkertur/skolveg
fra planområdettil skoleog
nærmiljøanleggni Haug

21 - Til nærmiljøanlegg(idrett etc.)? Gåendeogsyklendeferdeslangs
FV 163for å kommetil
nærmiljøanleggi Haugeller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
22 - Til forretningetc.? Gåendeogsyklendeferdeslangs

FV 163for å kommetil
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forretningeri Haug,eller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
23 - Til busstopp? x Beboeremåp.t. krysseFv i 60-

sonefor å tabusstil byen– ikke
til skole.
Avbøtendetiltak kanvære
innføringav 40/50soneforbi
planområdet,ogeller etablering
av et opphøydgangfeltved
bussholdeplassenvedElfag.
Bedrebelysningved
krysningspunkter ogsåetmulig
tiltak.

Brannberedskap
24 - Omfatterområdetspesieltfarligeanlegg? x
25 - Harområdetutilstrekkelig

brannvannforsyning(mengdeog trykk)?
x

26 - Harområdetbareenmulig atkomstrutefor
brannbil?

Det sikresto adkomstrutertil
planområdetvednødstilfelle.En
hovedadkomst,ogensekundær
adkomstvia turvegGTD, hvor
detanleggesfastdekkeoggis en
kurvaturogbreddesomsikrerat
brann/nødeetaterkankommeinn
i planområdet.

Tidligerebruk
Er detmistankeom forurensningi grunnenfra
tidligerevirksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekaniskverksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
32 - Gjentatterivingsarbeider/

rehabiliteringavbygningerfra 1950-1980
x

33 - Gruver:åpnesjakter,steintipperetc. x
34 - Militære anlegg:fjellanlegg,

piggtrådsperringeretc.
x

Omgivelser
35 Er detregulertevannmagasineri nærheten,

medspesiellfarefor usikkeris?
x

36 Finnesdetnaturligeterrengformasjonersom
utgjørspesiellfare(stupetc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasjeog terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i segselvetsabotasje-/terrormål? x
38 - Finnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli Hønefosskanværeet terrormål,
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nærheten? menplanforslagetvil ikke
medvirketil å økedennefaren.

(Settinn nr. fra tabellenoveri dennesammenstillingenfor deforholdene/uønskede
hendelsenesomikke kankryssesut):

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig 5 4, 20,21,
22,23

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgenderedegjøresdetfor bakgrunnenfor risikovurderingen,samteventuelleavbøtende
tiltak for forhold oguønskedehendelseri gul, oransjeogrødrisikosone..

Naturgitte forhold
Grunnundersøkelser:Det erutarbeidetgeotekniskrapport(grunnundersøkelser)i forbindelse
medplanarbeidet.Denneerutarbeidetav Multiconsult, ogdatert3.1.14.Rapporten
konkluderermedatdetgenerellter grunttil fjell , medrelativt fasteløsmasseroverfjell.
Maksimaldybdetil fjell erbestemttil 6,8m.Ved enkelteboringerble detpåvisttynnelag av
torv, ogbløtelag.

Avbøtendetiltak: Rapportenanbefalermasseutskiftingavbløtelagunderfremtidigebygg,
veierogplasser.Fundamenteringavboligerbørgjørespåhelplatepåmark/steinfyllingeller
grunnesålefundamenterpåmin 0,5meterbredde.Det leggesi detviderearbeidetopptil
nødvendigmasseutskifting/terrenghevingi trådmedanebfalingeri rapporten.

Bekk/overvannshåndtering:Et bekkefar(tilsigsbakk)harsitt ustpringi søkketnordi
planormådet.Bekkefaret,somharmegetbegrensetvannføring,krysserplanområdetog renner
ut i sørvestredelav planormådet.Miljøverndirektoratetsnaturdatabaseviserat detikke ligger
vernedenaturverdieri eller inntil området.Ut i fra dettemenervi at kunnskapsgrunnlageter
tilstrekkelig.Områdeter ikke avmerketi NVEs kartoverflomsoner/områderutsattfor flom.

I desisteåreneharhyppighetenavtilfeller medkraftig nedbørøkt,ogsannsynlighetenerdermed
størrefor atenoftevil haproblemermedå få unnaoverflatevann.

Det er registrethøygrunnvannstandfor deleravområdet.Det er registrert2 overvanns-
ledninger,somharutløppåterrengi området.

Avbøtendetiltak: Bekkefaretplanleggeslagt i rør.I forbindelsemedutbyggingav områdetvil
flomveg,tiltak ogdimensjoneringav overvannhaspesiellfokus.

Nårdetgjelderovervannshåndteringvurderesrisikoenfor uønskedehendelsersomliten og
konsekvenseneikke særligstore,mengoddimensjonering avdreneringssystemeranbefalesfor å
unngåunødvendigeproblemer.

Radon:Planområdetligger innenforstørrefelt medalunskifer somdekkerstoredelerav
Haugsbygdjf. nettkartfra NGU. Deter ikke registrertradoni grunnenher,mendette utelukker
ikke at radonkanforekomme.

Avbøtendetiltak: I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 29-5,skalethvertbyggoppføresslik at
detoppfyllerkravtil helse-ogmiljø. Detteinnebæreratenmåforholdesegtil tekniskforskrifts
bestemmelserangåenderadonvedoppføringavnybygg. (§ 8-33Forurensninger,punkt4.Radon):
"… Bygningsmessigutførelseskalsikreatmenneskersomoppholdersegi etbyggverkikke
eksponeresfor radonkonsentrasjoneri inneluftensom kangi forhøyetrisiko for helseskader…".
Avklaringmedhensyntil behovfor avbøtendetiltak gjøresi forbindelsemed
byggesaksbehandling.
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Infrastruktur
Nærliggendetransportårer:FV 163dannerdelvisnordgrensentil planområdet,og vil fungere
somadkomstveitil/fra planområdetmedfor gående/syklendeogkjørende.EnulykkepåFv
163kanredusereframkommelighetentil/fra området.Sannsylighetenener imidlertid liten.

FV 163er enesteferdselsåretil skole,nærmiljøanleggog forretninger.Langsfylkesveiener
detutarbeidetenløsningfor utvidetvegskulderlangsfylkesveienutenopphøyetvegkant,med
regulertkrysningvedKlekkenvn178(kryssetKlekkenveien/ØvreKlekkenvei).Løsningenfor
G/Svei kanmedføreenvissrisiko for ulykker tilknyttetgående/syklendelangsveien.

Avbøtendetiltak:
Et avbøtendetiltak kanværeetableringav opphøydgangvei/fortaulangsFylkesveienmot
Klekken. Dasikrestrafikksikkertur/skolvegfra planområdettil busstopp,skoleog
nærmiljøanleggi Haug.

Et annettiltak kanværeinnføringav 40eller50-sonepåFv 163forbi planormådet.Fv 163
hari dagenkort strekningmed60-soneher,mellomto 40-soner.Deter i dagetableret40
sonevedKlekkenøstfor planområdetogvedkryssetvedFløytingenFv 163x Fv 181vestfor
planområdet.40-sonenkanutvidestil åogsågjeldeFv 163forbi planormådet,evt.kanfarten
reduserestil 50km/t påstrekningen.En reduksjonen av fartenforbi planområdetmedfører
mertrafikksikkerskoleveifor barnog unge,bedretdirekteadkomstsituasjontil 6 lokale
eiendommerpåstrekningen,deriblandtenbutikk somhardirekteutkjøringi dagens60-sone,
samtover20 eiendommersomharindirekteutkjøring.

Viderekandettilretteleggesfor opphøydfotgjengerovergangog/elleropplyst
fotgjengerkryssingtil bussholdeplassensomliggerpånordsidenav fylkesveien.Da ivaretas
tilgangtil kollektivtransport.

Innenplanområdet:Det er ikke spesiellefarerforbundetmedbrukav transportnettfor
gående,syklendeogkjørendeinnenforplanområdet,menmankanikke utelukkeatuhell kan
forekomme,og atutfallet i såfall kanværesværtalvorlig.

Avbøtendetiltak: Det internevegsystemetvil habegrensettrafikk, og herleggesdetopptil
sambrukmellomgående/syklendeogbiltrafikk. Det kanvurdereså leggepåtil avbøtendeog
fartsreduserendetiltak før å øketrafikksikkerheten. Slike tiltak kanværefartsdumper,
overgansgfeltmm.

Atkomstfor brannbil: Harområdetbareenmulig atkomstrutefor brannbil?
Avbøtendetiltak:
Det sikresto adkomstrutertil planområdetvednødstilfelle. Enhovedadkomst,ogen
sekundæradkomstvia turvegGTD, hvor detanleggesfastdekkeog gis enkurvaturog bredde
somsikreratbrann/nødeetaterkankommeinn i planområdet.

Ulovlig virksomhet
Samfunnssikkerhet:Det ervurdertomdetfinnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli
nærhetenavplanområdet.Hønefosskanværeet terrormål,menplanforslagetvil ikke
medvirketil åøkedennefaren.
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6 Kon kl usjon og anbefal ing

Gjennomgangenavmuligefarlige forhold oguønskedehendelserviserat risikonivåeter lavt.
Av tiltak somkaninnarbeidesi enarealplanerdetavbøtendetiltak for å unngåuønskede
hendelservedflom nedstrømsbekkefaret,trafikksikkerhetstiltaktiltak ifht. myketrafikanter,
somvil væreaktueltfor områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerikekommuneshjemmeside:
Norgesgeologiskeundersøkelseskartbase:http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norgesvassdrags-ogenergidirektoratshjemmeside:http://www.nve.no/
Nasjonalvegdatabankpåvegvesenetsnettsider(NVDB): http://www.vegvesen.no/
Arealis(kartdatapånett):http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

18.12.2015

________________________
Underskrift
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Statens vegvesen

Ringerike kommune

Postboks I 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postad resse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Saksbehandler/telefon :

Ewa Cadek I 32214448

Telefon:02030

fi rmapost@vegvesen.no

Org.nr: 971 032081

Deres referanse

1s14913

Dokid:
15102491
(15t4e13-15)
Uttalelse forslag til

Vår dato:

t 6.r 0.20r s

Detaljregulering - Klekkenhagen boligområde i Ringerike kommune -
offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttalelse ovennevnte forslag til reguleringsplan

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av inntil 36 boenheter fordelt på k¡edet

enebolig, firemannsboliger og lavblokk. Atkomsten til boligområdet er foreslått som

fellesveg fra planområdet til Fv. 163.

Vi har følgende kommentarer

I rekkefølgebestemmelsene står det at krysset skal være opparbeidet iht. veinormalen

før igangsettingstillatelse på boliger. Det må presiseres at for utforming av krysset er

det vegnormalene til Statens vegvesen med bl.a. riktige frisiktsoner og stigning på

atkomstveg mot fylkesveg som må tilfredsstilles (2,5 % stigning jf. Håndbok Nl00
Veg- og gateutforming, kapitel 8.1 Kryssutforming).

2. Skoleveg: forslag i planbeskrivelse- barna ferdes langs Fv.'163, videre til opphøyet

fotgjengerovergang og 40 sone ved Klekkenveien I 78 og G/S-veg langs Fv. l68. Det

er ganske stor trafikk langs Fv.163, fartsgrense 60 km/t ved planlagte nye boligfeltet

og ikke fullverdig gang og/eller sykkelveg (bare ensidig utvidet skulder langs

fylkesvegen) som gjør at det ikke er god nok løsning for skolebarn. Det er neppe

aktuelt med sone a0 på den strekningen. Det må vurdere nærmere løsning for
skoleveg. Fortrinnsvis bør skolevegen gå langs lokale veger fram til den opphøyde

kryssingen. Kanskje kortere/mer flat veg langs Fv. 
.167, 

men det mangler C/S løsning

også der.

3. Det er foreslått fartsgrense 40 km/t ved planområdet i planbeskrivelse. Fartsgrense

40 km/t brukes i første rekke på samleveger i bolig- og sentrumsområder. Her er det

Vår referanse:

1s1209871-1

Kontoradresse

Tollbugata 2

3044 DRAMMEN

Faktu raad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

t

981 5 Vadsø
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ikke så tett bebyggelse. lkke heller aktuelt med opphevet gangfelt pga.

bussholdeplass på den strekningen.40 sone både øst og vest for planområdet er

etablert med hensyn til samlet og trafikksikker kryssing av fylkesvegen hvor man

bytter fra fullverdig C/S-løsning til midlertidig løsning med kantstripe. Det kan være

aktuelt å sette ned fartsgrense til 50 km/t (egen prosess, vedtak om nedsatt

fartsgrenser osv.).

4. Det mangler tilfredsstillende gangatkomst med universell utforming t¡l

bussholdeplass.

5. Byggegrense: som vi uttalte i vårt brev til oppstart av planarbeid normal byggegrense

for fylkesveger er nâ 50 m / I 5 m med mulighet for vegmyndigheten til å fastsette

økt generell byggegrense. Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet,

drift og vedlikehold av vegen, arealbehov ved framtidig utbedring og miljø på

eiendommene langs vegen. Derfor må ikke foreslått parkering med høy

støyskjerm lgarasielboder/energianlegg (BREI ) plasseres som vist innenfor

byggegrensen. Vi forutsetter at parkering og BREI flyttes utenfor 1 5 m byggegrense

bl.a. for å sikre areal til fremtidig gangveg langs Fv. 163.

6. Støy: området er utsatt for støy fra Fv. 163 og ligger igul sone. Det skal ikke tillates

boliger/lekeareal i støyutsatte deler av planområdet. Det er utarbeidet støyvurdering

for 60 og 40 km/t langs planområdet med støyvarselkart (bare for 2m høyde)? og

forslått støyskjerm på to strekninger langs boligrekke (i tilfelle 60 km/t fartsgrense)

og støyskjerm langs parkeringsplass (begge løsninger). Det er ikke dokumentert at

foreslått støyskjerming ikke forverrer støyen for eksisterende boliger. Støyforhold for
eventuelt 50 km/t bør vurderes.

7. lvår forrige uttalelse anbefalte vi utvidelse av planområdet til å omfatte hele det

avsatte byggeområdet for boliger for å få samordnede trafikkløsninger i planen. Vi

synes at det er uheldig at man ser på det som ikke hensiktsmessig og ikke tar hensyn

til en samlet trafikkløsning for hele området avsatt til boligområde i gjeldende

kommuneplan.

8. Areal ved krysset innafor frisiktsoner bør avsette til trafikkformål og minimum 3,0 m
fra vegkant.

I god tid før arbeid med tiltak på/langs fylkesvegen kan igangsettes kreves godkjent

byggeplan og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.
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Vi viser til ovennevnte merknader som vi ber kommunen tar hensyn til i den videre

planbehandlingen. Vi finner å måtte ha ovennevnt punkt 5 og B som innsigelser mot
planforslaget.

Med hilsen

HansJan Håkonsen

avdelingsd irektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.
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Spørsmål om trekking av innsigelse - Klekkenhagen boligområde i Ringerike 

kommune 

Vi viser til hitsendt oppdatert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for 

reguleringsplanen for ovennevnte område. 

 

Det er uheldig at tiltaket som rekkefølgebestemmelsene beskriver ikke er med i planen. Vi 

må komme tilbake til løsningen langs fylkesvegen.  

 

Planen er endret i samsvar med våre innsigelser og planfaglige råd er kommentert. 

 

Vi har ikke lenger innsigelse mot egengodkjenning av planen.  

 

  

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

seksjonsleder Gadek Ewa 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for 
Klekkenhagen boligområde

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljreguleringsplan for Klekkenhagen 
boligområde hvor det skal tilrettelegges for ca 36 nye boenheter. Fylkesmannen viser til 
nasjonale føringer for samordnet areal og transportplanlegging og ber om at utnyttelsen 
av området reduseres. Ved en lavere utnyttelse av området vil det også være lettere å 
kunne innarbeide viktig grøntstruktur i planen. Videre ber vi om at det sikres sammen-
hengende gangvei til Haugsbygd for å bedre kunne ivareta de myke trafikantene i om-
rådet. Vi viser blant annet til nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges inter-
esser og viktigheten av at det sikres trygg skolevei til Haugsbygd.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 14. september 2015 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn. Planforslaget omfatter et område ved Klekken som ligger ca 1,5 km fra Haugsbygd.

Det aktuelle området er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan og forslag til detalj-
plan tilrettelegger for fortetting av eksisterende boligområde med 36 boenheter som i planen 
er fordelt mellom kjedede eneboliger, firemannsboliger og 9 leiligheter i lavblokk. 
Planområdet omfatter et areal på ca 18 daa.

Fylkesmannens kommentarer

Vi har i brev av 16. mai 2012 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, klima og energi, barn og unges interesser, naturmangfold, vassdrag, 
landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Klima og energi

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. St. meld. nr. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk. Videre stiller plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav 
om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Aktuelle 
løsninger er for eksempel varmepumpe, fjernvarme og bioenergi, eller bygging av lavenergi-
boliger/passivhus. Bruk av tre som byggemateriale vil også være gunstig.

Vi savner en vurdering av hvordan dette tenkes løst i planen. Vi minner om at kommunen kan 
sette krav gjennom reguleringsbestemmelsene om at området skal tilrettelegges for forsyning 
av vannbåren varme, jf. PBL § 12-7 nr. 8. Som vi skrev ved varsel om oppstart innebærer 
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dette at kommunen vurderer om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og setter av 
areal til rørtraseer, varmesentral m.m. slik at området sikres mulighet for dette. 

Barn og unge

På plankartet er det avsatt eget areal til lekeplass som er fordelt mellom tre områder som til 
sammen omfatter et areal på 1,3 daa. Lekeplassene har fått en sentral plassering i forhold til 
planlagt boligbebyggelse og det er i bestemmelsene krav til opparbeidelse. Dette mener vi er 
positivt.

De nye boligene vil ligge ca 1,4 km fra Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole. For 
store deler av strekningen er det i dag opparbeidet gangvei. Dette mener vi er bra. Det er 
likevel et parti på ca 300 meter langs Klekkenveien hvor det ikke er et tilbud for myke 
trafikanter. Det går frem at det er en kantstripe som kan benyttes og det er en opphøyet 
fotgjengerovergang ved Klekkenveien 178.  

Klekkenveien er en trafikkert vei og vi mener det er uheldig å legge til rette for 36 nye 
boenheter uten at det stilles krav til sammenhengende gangvei frem til skolen, spesielt når det 
mangler gangvei på den mest trafikkerte delen av strekningen. Vi ber derfor kommunen om å 
innarbeide et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at det skal opparbeides sikker gangvei langs 
Klekkenveien på den aktuelle strekningen før det tillates oppført nye boliger innenfor 
området. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen fra 1995.

Samordnet areal- og transportplanlegging

Det aktuelle området har en landlig beliggenhet og ligger ca 3 km fra Hønefoss sentrum og 
1,4 km fra Haugsbygd. Ut fra nasjonale føringer om samordnet areal- og transportplanlegging 
mener vi det blir feil å legge til rette for en høy arealutnyttelse i dette området. Selv om det 
går busser langs Klekkenveien og at det er bussholdeplass i kort avstand, så må området reg-
nes som bilbasert. Ut fra nasjonale føringer om å begrense bilbruken og klimagassutslippene 
som følge av dette, mener vi det er en feil strategi å legge til rette for høy arealutnyttelse. Vi 
ber derfor om at området får en lavere utnyttelse som bygger på den utnyttelsen som området 
har fra før.

Klekkenhagen boligområde er bygd ut med eneboliger med store tomter og utbyggingspla-
nene vil bryte med dette bygningsmiljøet. Vi ber derfor kommunen om å vurdere dette på nytt 
og påse at den nye bebyggelsen som planlegges i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til 
estetikk og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i 
kraft 1. mars 2004, Klima- og miljødepartementets veileder Fortetting med kvalitet T-1136 og 
Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging av 12. juni 2015.

Med en lavere utnyttelse av området er det også lettere å ivareta viktig grøntstruktur. Det går 
en mindre bekk over tomta i dag som planlegges lagt i rør. Dette mener vi er uheldig. Vi viser 
til nasjonale føringer om ivaretakelse av vassdrag og vassdragsbelter. Det går frem av 
saksdokumentene at dette er en tilsigsbekk, vi forutsetter derfor at bekken ikke har årssikker 
vannføring og vi fremmer derfor ikke innsigelse til planforslaget. Vi vil likevel vise til at det 
er uheldig å legge bekker i rør ut fra viktige hensyn knyttet til landskap og naturmangfold. 
Videre er det viktig å holde naturlige vannveier åpne med hensyn til flom. Kulverter kan gå 
tette og kan utgjøre en fare for ras ved at vannet finner nye vannveier. Det aktuelle området 
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ligger under marin grense og løsmassene i området består av forvitringsmateriale. Vi ber 
kommunen om å vurdere dette grundig før det fattes et endelig vedtak i saken. 

Naturmangfold

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen spesielle merknader til dette.

Støy

Når det gjelder støy er det viktig at ny støyømfintlig bebyggelse ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Det fremkommer 
av saken at boligområdet er usatt for trafikkstøy fra Klekkenveien. Deler av støyanalysen som 
er innarbeidet i planbeskrivelsen dokumenterer at området kan bygges ut ved at det oppføres 
en støyskjerm. Dette resulterer i at boligene med tilhørende uteoppholdsareal får støyverdier 
som holder seg innenfor støygrensene i støyretningslinjen. I bestemmelsene er det foreslått 
krav som ivaretar dette på en god måte.

Vi ber likevel kommunen om å vurdere en annen plassering av støyskjermen. Slik det er lagt 
opp til i planen vil støyskjermen bli oppført bakenfor første husrekke mot Klekkenveien. 
Dette vil kunne forsterke støysituasjonen for boligene som ligger mellom støykilden og 
støyskjermen. Hvis støysituasjonen for disse boligene forverres i vesentlig grad (over 3 dB), 
så bør det settes krav til løsninger som forhindrer dette. Støyskjerm langs Klekkenveien vil 
kunne løse støysituasjonen for eksisterende boliger og de planlagte boligene. Vi ber 
kommunen om å vurdere dette.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Ringerike kommune

Area I og Bypla nkontoret

Postboks l-23 Sentrum

3502 Hønefoss

Haug 21.10.20L5

Detal iregu leri ngsplan for Klekkenhaeen bol isområde.

Vi viser til varsel om offentlig ettersyn for ovenstående reguleringsplan med frist for merknader til
den 26.I0.20L5. Nedenfor følger våre merknader til planen.

Bussholdeplass - Klekkenveien l-55.

Vi eier Klekkenveien L55, hvor også selskapet vårt Knut Kristiansen AS holder til. Vi har hatt vår
arbeidsplass på denne adresse siden 1-976. Arealet utenfor bygningsmassen fungerer som parkering

til vår forretning. Arealet har parkering til butikk/forretning/leilighet siden byggets oppføring.

I plangrunnlaget er det på flere steder opplyst at det er bussholdeplass på begge sider av

fylkesveien. Det stemmer etter det vi har forstått og erfart ikke. Det er opparbeidet regulær

bussholdeplass på motsatt side av vår eiendom. Det er ikke regulert inn noen bussholdeplass utenfor
vår forretningen, men rent faktisk har bussene som passerer i retning mot Klekken/evnaker stoppet
her så lenge vi kan huske. Det er ikke satt opp noe bussholdeplasskilt. Vi har opp gjennom årene hatt
problemer knyttet til snøbrøytingen på fylkesveien. Snøbrøyting foretas ved snøfall hos oss før kl

07.00 slik at ansatte, kunder og leverandører kommer frem. Fordi arealet ikke er regulert og godkjent

til bussholdeplass brøytes ikke det areal bussen faktisk benytter til stopp for passasjerer. Snø brøytes

isteden inn på vår eiendom fra hovedveien og blir liggende på stedet hvor bussen stopper. Når

bussene V'Jører på denne rand av snø fra veien dannes en hard kul/forhøyning som blir vanskelig å

fjerne uten større maskiner. Bussens passasjerer må tråkke ut av bussen i den samme randen med

snø. Vi har opp gjennom årene gjentatte ganger henvendt oss til vegvesenet vedrørende

bussholdeplass og brøyteproblemet. Ref Bjørn Nyhus , Bjørn lvar Kleiven, Rune Myhre, Audun
Haugerud og mange av deres forgjengere. Det samme gjelder Nettbuss, Brakar og politiet. Svaret har

vært at fordi dette ikke er en bussholdeplass skal den heller ikke brøytes. Hvorfor og hvordan det på

denne bakgrunn uten videre legges til grunn i planmaterialet at det er bussholdeplass utenfor vår

eiendom forstår vi derfor ikke. Det må legges inn i planen en ordinær bussholdeplass.

Vi opplever også andre problemer for vår virksomhet knyttet til det bruken av det uregulerte

bussholdestedet. Bruken skaper utfordringer for parkering, varelevering og adkomst til/fra vår
forretning. Ventende passasjerer benytter et overbygget inngangspartiet til bygget som busskur, og

vi har flere ganger opplevd at det da samtidig benyttes som pissoar. Med den planlagte utbygging på

nabotomten vil passasjertrafikken Øke og problemene med all sannsynlighet også. Det beste er at
dette gjøres nord eller syd for vår eiendom. I et trafikksikkerhetsmessig perspektiv kan vi vanskelig

se at det er noen god løsning at parkeringsplassen til vår butikk/forretning benyttes til holdeplass. Vi
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mener det nå må legges inn en ordinær bussholdeplass i tilknytning til den nye bebyggelsen som

planlegges.

Vi er skeptiske til hvordan et opphøyd gangfelt utenfor vår forretning vil påvirke adkomsten, men

imøteser med glede alle tiltak egnet til å redusere hastigheten på strekningen.

Fra gammelt av har dreneringen fra vårt bygg gått i grunn på baksiden av bygget mot det nye

byggefeltet. Dette må hensyntas.

Vi ber om at ovenstående tas hensyn til ved fastsettelsen av endelige planer.

Med vennl

Aut El. lnst Knut Kristiansen AS

v/Knut Kristiansen



Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

 

Saksnr. 15/4913-8    Løpenr. 24558/15       Dato: 22.10.2015 

 

Varsel om offentlig ettersyn 05/06_390  –  Detaljreguleringsplan  for 

Klekkenhagen boligområde 

 

Som nær nabo til det planlagte utbyggingsområdet vil jeg komme med noen få henstillinger til 

kommunen angående den fremlagte planen.  Min eiendom ligger rett nord for de planlagte, kjedede 

eneboligene og har gnr 100 bnr 61. 

 

 Som kommunens rådmann også har påpekt i saksdokumentene, vil planen i stor grad 

innebære fortetting av områdets boligmasse.  I mitt tilfelle vil rekken av fortettet boligmasse 

(15 enheter) ligge langs hele min sydlige eiendomsgrense. I et område med utpreget spredt 

bebyggelse hvor det er gårdsbruk, småbruk og eldre frittstående eneboliger synes det 

merkelig at kommunen kan godkjenne en slik type bebyggelse og så tett. Håper derfor at det 

kan lages en plan med noe mer avstand og «luft» mellom boenhetene. 

 Dernest er det foreslått støyskjermer flere steder for å dempe trafikkstøy fra Klekkenveien 

(fylkesvei). Har man undersøkt hvordan delvis bruk av støyskjermer vil kunne virke inn på de 

eksisterende boligene?  Er det en risiko for at disse blir dobbelt belastet (inneklemt mellom 

støyårsak og skjerming) for at de nyere boligene skal få mindre støy hos seg? 

 Dersom det skulle bli aktuelt med beplantning langs eiendomsgrensene mot eksisterende 

boliger, vil det være fint å få komme med synspunkter på dette i forkant av hensyn til vår 

mulighet for utsikt og tilgang på lys og sol. 

 

For øvrig håper vi at konsekvenser for eksisterende eiendommer mht endring i infrastruktur som 

avløp og strøm blir varslet i god tid. 

 

 

Eli Nilsen 

Klekkenveien 151 

3514 HØNEFOSS 



Eiliv Kornkveen 

Klekkenveien 141 

3514 Hønefoss       25.10.2015 

 

 

Ringerike kommune 

Postboks 123 sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

 

OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN 05/06_390 – Klekkenhagen boligområde 

 

Med bakgrunn i tilsendt dokumenter for offentlig ettersyn av overnevnte reguleringsplan vil jeg komme med 

følgende spørsmål og kommentarer; 

 

Tilførselsvei 

Dette er gårdvei for Klekkenveien  139, 141, 143 og 147 i dag. Jeg antar at veiretten kommer fra salg av dyrket 

mark som skal benyttes til boligformål fra den gang Erik Sætrang.  

Har noen av dagens rettighetshavere blitt kontaktet i forbindelse med veiretten? 

Hvem vil ha kostands- og vedlikeholdsansvaret for den aktuelle veistrekket under anleggsperioden og  i 

framtiden? 

 

Bruk av dyrket mark til boligbygging 

Som planen viser skal store deler av boligbyggingen skje på dyrket mark av god kvalitet.  

Er det søkt om omdisponering av dyrket mark for brukt til boligbygging? 

Har planavdelingen den holdningen at dyrket mark er helt greit å benytte til boligbygging? 

 

Utnyttelsesgrad av arealene 

Ut fra planen ser det ut til å være en voldsom utnyttelsesgrad. Kan dette være i henhold til gjeldene lovverk? I 

område er det normalt store tomter men skal det bygges noe på disse møtes det med spørsmål om 

utnyttelsesgrad. Hvordan henger dette sammen? 

 

Grunnforhold og drenering 

Store deler av utbyggingsområde har svært dårlig byggegrunn. Det har tidligere vært en bekk gjennom område. 

Nå er grunnen vanntrukket leire blandet med kloakk fra boliger lengere opp i bygda. Dette vannet vil normalt 

dreneres ned til min eiendom, g/b.nr. 100/109, 131. I dag siger vannet sakte da de våte områdene som nå skal 

bygges ned holder på vannet. Skal området dreneres ut etter dagens dreneringsretning forlanges det at 

dreneringsrørene føres forbi min eiendom, g/b.nr. 100/109, 131. Dette gjelder også for overflatevann fra 

byggeområdet. 

 

Grunnforholdene må føre til store utskiftinger av masse for at de skal bli egent for bygging. Dette vil medføre 

store negative miljøeffekt og lite miljøvennlig boligtomter! Dette bør være grunn nok til å begrense 

utbyggingen til de egnede områdene. 

 

Privat vannledning  

Privat vannledning fra kommunalt anlegg til min eiendom, g/b.nr 100/109, 131 ligger på eiendommen som skal 

nedbygges. Rørledningen er inntegnet på kart gitt planavdelingen i Ringerike kommune tidligere.  

Det forventes at alle skader på vannledningen i anleggsperioden rettes opp og kostes av utbygger. Framtidig 

vedlikehold og skader, også frostskader, kostes av utbygger i framtiden. Må det graves opp under hus, 



parkeringsplasser eller veier skal eier av g/b.nr 100/109, 131 holdes skadefri for disse kostandene. Om utbygger 

selger området eller går konkurs må ny eier eller veldet ta kostandene. Dette tinglyses. 

 

Generelt 

Det er utrolig at et slikt prosjekt kan godkjennes med tanke på at det bygges ned dyrket mark av god kvalitet. 

Store deler av anleggsområde har så dårlige grunnforhold at det må til store masseutskiftinger med all den 

transport det medfører.  

Utnyttelsesgrad av arealene kan ikke på noen måte være hensiktsmessig. Kan det være i tråd med gjeldene 

lovverk? 

Etter det vi hører er infrastrukturen i Haugsbygda sprengt allerede. Blant annet er skal kapasiteten på barne- og 

ungdomsskole være sprengt. 

Utbyggingen skal skje inntil fylkesvei. Skal dette medføre at fartsgrensen må settes ned virker på grunn av støy 

er det svært underlig når de øvrige forholdene rundt prosjektet er så tvilsomme. 

 

Utnyttelsesgraden må redusere og utbyggingen bør skje utenfor dyrket mark som benyttes i dag og grunn som 

er særlig dårlig egnet for bygging. 

 

Det forventes at svarene besvares skriftlig. 

 

Mvh 

 

Eiliv Kornkveen 

Klekkenveien 141 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6176-4  Arkiv: PLN 362  

 

Sak: 49/16 

 

362 detaljregulering for Setertjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Anders Braatens (Sp) forslag som følger saken: 

Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Anders Braaten (Sp)  

«Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til 

formannskapet. 

 

Braatens forslag følger saken. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/6176-3   Arkiv: PLN 362  

 

362 detaljregulering for Setertjern  

- 2. gangsbehandling  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Detaljregulering for Setertjern hyttefelt legger til rette for nye hyttetomter. Tomtene utgjør 

et nytt område for fritidsbebyggelse, og planforslaget er med unntak av for noen tomter, i 

tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella. Tomter og veier er godt plassert i terrenget. Etter 

nærmere vurdering tillates oppstugu på et stort antall tomter, se eget kart med oversikt over 

tomter der oppstugu er tillatt.  

 

I høringsperioden etter 1. gangsbehandling er det kommet innspill fra Fylkesmannen i 

Buskerud, HRA og Mattilsynet, og innsigelse fra Statens vegvesen. Disse er tilstrekkelig 

kommentert og innarbeidet i det reviderte planforslaget der det har vært hensiktsmessig. 

Innsigelsen fra Statens vegvesen angikk rekkefølgebestemmelse angående utbedring av 

kryss på E16 ved Ringmoen. Statens vegvesen har i brev 09.06.15 bekrefta at foreslått 

bestemmelse godkjennes, og har per telefon 15.014.16 bekrefta at innsigelsen med dette er 

trukket.  

 

 

 



Bakgrunn 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i Ådalsfjella. Det er 

etterspørsel etter tomter i området. Ådalsfjella er et attraktivt område for fritidsbebyggelse, i 

relativt kort avstand fra Oslo. Vikerfjells eneste skianlegg ligger i kort avstand til dette 

foreslåtte hyttefeltet. 

 

Tomtene lengst sør (275, 281, 283, 284, 286, 288) ligger delvis utafor området som er avsatt 

til fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Ådalsfjella.  

 

Siden 1. gangsbehandling er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om krysset på E16, og 

tillatelse til oppstugu gjelder ikke lenger for tomt 281 og 283, grunnet terreng og 

fjernvirkning.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 14.05.12, sak 

68/12. 

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart «Detaljregulering for Setertjern», i målestokk 1:1000 (A1), datert 15.04.16 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 21.03.16 

- Planbeskrivelse datert oktober 2015 

 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Endring av bestemmelse: § 2.1 nr. 2 Grad av utnytting – BYA er endra fra totalt 196 

m
2
 til totalt 170 m

2
. 

 Tilføyd bestemmelse: § 5 nr. 3 Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen – det 

kreves at nytt kryss opparbeides før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging.  

 Tillatelse til oppstugu er tatt ut for tomt 282 og 283. 

 Det er utarbeida vann- og avløpsplan som konkluderer med anbefalte lokaliseringer 

og løsninger for vannforsyning og avløpshåndtering.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 



 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.05.12 - 09.07.12. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt fire uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert nedenfor. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 09.07.12: 

Fylkesmannen forutsetter at behovet for intern grøntstruktur i tilstrekkelig grad er vurdert i 

planprosessen da planforslaget åpner for tett utnyttelse. 

 

Fylkesmannen er negativ til at det åpnes for 62 % tomter med oppstugu. Slutter seg til 

kommunens vedtak om at forslaget til reguleringsbestemmelser om oppstugu må vurderes på 

nytt. De forutsetter at planforslaget i større grad følger opp kommunedelplanens føringer om 

utforming av hyttene. 

 

Fylkesmannen anbefaler at tomt 275 tas ut av planen og at det velges en annen veiløsning av 

hensyn til myrdrag og grøntbeltet i kommunedelplanen.  Flere tomter ligger innenfor 

byggeforbudssonen på 50 meter langs bekker, tjern og dammer, men da det går fram av 

planen at hyttene vil ligge på baksiden av et høydedrag langs bekken anbefales det kun at 

tomt 275 tas ut.  

 

Fylkesmannen anbefaler at utnyttingsgraden for eksisterende tomt (298/18) reduseres så det 

ikke åpnes for ytterligere utbygging fordi den ligger i grøntdraget og innenfor 

byggeforbudssonen for vassdrag. 

 

Redegjørelse for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-

12 i naturmangfoldloven burde være noe mer konkretisert i planbeskrivelsen. 

Det er viktig at det kan gjerdes inn et begrenset areal rundt bebyggelsen for å forebygge 

konflikt mellom beitedyr og eier/bruker av hyttene. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Til oppstugu, det har vært et stort ønske i markedet om mulighet for å bygge hytter med 

oppstugu. Tomtene er vurdert i terrenget og det er utifra dette foreslått tomter i områder som 

ligger lavt og har særlig god ryggdekning. Området består av ei li, og dette vil derfor gjelde 

et større antall av tomtene. 

 

Vegen inn til tomt 275 er foreslått av terrengmessige årsaker. Tomtene fra 275 – 288 ligger 

på et platå høyere enn tomtene lenger nord i planområdet. En veg fra nord ville bli bratt og 

medføre store terrenginngrep, og mot vest danner terrenget en rygg ut mot vegen. Første 

mulighet til å komme inn i området er der hvor vegen er foreslått. Vegen ligger godt i 

terrenget og vil utgjøre et vesentlig mindre inngrep enn adkomst til det høyereliggende 



området fra den nedre kanten. Tomtene langs med vegen ligger i et belte med vegetasjon 

utenfor myrområdet, så også tomt 275. 

 

Bekken renner mellom vegen og tomtene. I og med at terrenget danner en rygg og tomtene i 

stor grad er trukket på innsiden av denne ryggen vil ikke bekken bli vesentlig berørt av 

utbyggingen. 

 

For eiendommen 298/18 tilhører denne søster til nåværende grunneier. Vi mener at denne 

eiendommen bør gis tilsvarende mulighet for oppgradering som øvrige tomter i området. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener dokumentasjonen av oppstugu er tilstrekkelig, og ser positivt på at 

muligheten for oppstugu er tatt ut for de høyestliggende tomtene. Det er lagt inn 

byggegrense på gbnr 298/18 slik at det ikke kan bygges nærmere vassdrag enn i dag. Da 

reguleringsbestemmelsene uansett ikke åpner for at det kan bygges vesentlig mer enn det 

som allerede er bygget her vil bestemmelsene gjelde for denne tomta også. Rådmannen er 

enig med forslagsstiller i at veien bør ligge slik den er vist i plankartet, og at tomt 275 

dermed også kan tillates.   

 

Uttalelse fra HRA, dato 28.06.12: 

Kommenterer at det blir tilrettelagt for renovasjonsordning. Det må settes av plass til 

containere/dunker. Grunneier må brøyte i renovasjonsanlegg på samme måte som på vei. 

Utgifter rundt vei og renovasjon skal betales av hytteeier. HRA ønsker ingen diskusjon rundt 

leie av dunkeplass eller brøyting. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Renovasjon for området er samlet nede ved krysset ved fylkesveien, og ikke oppe i området.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen tilråder at område for renovasjonsanlegg legges innenfor bommen. For øvrig er 

konsulentens kommentar utfyllende. 

 

Uttalelse fra Mattilsynet, dato 05.07.12: 

Det fremgår ikke hvordan drikkevannsforsyningen skal løses. Det er hensiktsmessig å løse 

vannforsyningen samla.   

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det vurderes for hvert enkelt borhull hvor mange hytter som kan forsynes. Vanligvis 6-8 

hytter per borhull.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det framgår av VA-plan og plankart hvordan vannforsyningen skal løses. 

 



Innsigelse fra Statens vegvesen, dato 02.07.12:  

Avtalen nevnt i § 4.1 c i bestemmelsene finnes ikke lenger da det underveis i prosessen med 

avtalen ble konkludert med at en ikke kan stille lavere krav til sikkerheten enn det 

kommuneplanen legger opp til. Rekkefølgebestemmelse § 8 fra kommunedelplanen for 

Ådalsfjella må tas inn i planen: Nytt kryss med venstresvingefelt må opparbeides mellom 

fylkesvei 172 og riksvei E16 før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging.(…) 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Fremmer krav til rekkefølgebestemmelse om gjennomføring av venstresvingefelt ved kryss 

mellom E 16 og fv 172 ved Ringmoen. Vi forutsetter at kommunen finner en løsning på 

dette spørsmålet som er felles for alle planene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Følgende rekkefølgebestemmelse er lagt inn etter avtale med Statens vegvesen: «Det kan 

ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før gjennomføring av 

bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og riksveg E16 

Ringmoen er sikret.» Statens vegvesen har per telefon 15.04.16 bekrefta at innsigelsen med 

dette trekkes.  

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter dialog og 

derpå justeringer i planforslaget er innsigelsen nå trukket.  

 

Forhold til overordnede planer 

I kommunedelplanens arealdel vedtatt 30.06.11 er nesten hele planområdet avsatt til 

fritidsbebyggelse. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordna plan, med unntak av 

for de sørøstligste tomtene. Se vedlagt kart som viser forholdet mellom foreslåtte tomter og 

formålsavgrensning i kommunedelplanen.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen 

har kommunen forpliktet seg til å dekke 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner 

kroner. Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner, og Statens Vegvesen og 

Buskerud Fylkeskommune bidrar med det resterende beløpet. Kommunen forskutterer 

grunneiernes andel. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette i Ringerike kommunes budsjett 

for 2016.  

 



Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Innsigelser 

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen. 

Innsigelsen er bekreftet trukket per telefon, 15. 04.16, og kommunestyret kan gjøre endelig 

planvedtak.  
 

Forholdet til overordna planverk 

Planforslaget er stort sett i tråd med overordna plan (kommunedelplan for Ådalsfjella), med 

unntak av noen tomer. Disse tomtene ligger noe høyere enn de øvrige tomtene i 

planområdet, men de vender vekk fra de åpne myrområdene slik at terreng og vegetasjon 

skjermer i denne retningen. Tomtene blir foreslått som en konsekvens av at veien ligger best 

i landskapet slik den ligger nå, og at det derfor blir mulig å ha tomter her. Da tomtene ikke 

vurderes å ha negative konsekvenser foreslås de tatt inn i området. Det tillates ikke lenger 

oppstugu for de høyestliggende tomtene.  

 

Samlet vurdering 

Planen er godt bearbeidet. Plassering av vei og hytter i terrenget er gjennomtenkt og godt 

vurdert. Planen imøtekommer behov for grøntstruktur, ved at bebyggelsen er konsentrert i 

en del av området. I tillegg til tilstrekkelig med generelle friluftsområder er det lagt opp til 

eget område for aking og skileik, og et eget område til grillplass med utsiktspunkt. Dette kan 

fungere som sosiale møteplasser for hytteeierne, som sees på som positivt.   

 

Planen tillater oppstugu på et stort antall tomter, noe det har vært diskusjon rundt. Det 

foreligger dokumentasjon på at dette har vært vurdert gjennom snitt. Rådmannen ser derfor 

positivt på dette, til tross for at kommunedelplanen i Ådalsfjella i utgangspunktet er 

restriktiv til oppstugu.    

 

I samarbeid med brann- og redning er det lagt inn krav som må oppfylles for at 

brannsikkerheten skal ivaretas. 

 

Siden 1. gangsbehandling er det utarbeida vann- og alvøpsplan som har resultert i felt med 

formål for vannforsyning og avløpsanlegg i plankartet. Vannforsyning etablert i disse feltene 

skal ikke komme i konflikt med foruresnsing fra avløpsanlegg. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 362 

detaljregulering for Setertjern vedtas slik det det nå foreligger. 

 

 

Vedlegg 



1.  Oversiktskart som viser planområdets plassering 

2.  Plankart 362 Setertjern, målestokk 1:1000 (A1), merket ”2. gangsbehandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2. gangsbehandling” 

4.  Planbeskrivelse datert oktober 2015 

a) Kart som viser tomter der oppstugu er tillatt 

b) Kart over tomter for tun og universell utforming 

c) Kulturminnerapport for området 

d) ROS-sjekkliste 

e) Lengdeprofiler og tverrprofiler, adkomstvei nord 

f) Lengdeprofiler og tverrprofiler, adkomstvei sør 

g) Områdesnitt 

h)Vann- og avløpsplan 

i) Avgrensning av formål for fritidsbebyggelse i kommunedelplanen 

5.  Innkomne innspill etter 1. gangsbehandling 

a) Fylkesmannen  i Buskerud 

b) Hadeland og Ringerike Avfallsselskap  

c) Mattilsynet 

d) Statens vegvesen 

6.  Dokumenter fra 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn 

7.  Kommunedelplan for Ådalsfjella 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_362 detaljregulering for Setertjern  

 
Utarbeidet av Anne Ribberud, 30.03.2012 
Sist revidert 21.03.16 
 

 
1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.05.12, sak 68/12 
Høring og offentlig ettersyn 25.05.2012 – 09.07.2012. 
2. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.05.16, sak XX/16 
2. gangsbehandling i formannskapet 10.05.16, sak XX/16 
Vedtak i kommunestyret 26.05.16, sak XX/16 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 
Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
 
1. Bebyggelse og anlegg,   
   Fritidsbebyggelse, frittliggende 
   Energianlegg, E 
   Vannforsyningsanlegg, V 
   Avløpsanlegg, A 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

 Kjøreveg 
 Parkering, P 

    

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, 
   Skogbruk 
   Friluftsformål, LF1-2 
 
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
   Friluftsområde i sjø og vassdrag 
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I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningsloven § 12-7. 

 
§ 1 Fellesbestemmelser 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
 
§ 1.1 Bevaring av vegetasjon og terreng (9) 

Inngrep skal planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Sår i terrenget 
som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig bearbeides og 
tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord skal påføres og områdene skal tilsåes/plantes 
med stedegne arter.  

 
§ 1.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
 

§ 1.3 Vann- og avløp 
1. Felles bestemmelse om vann og avløp 
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før avløp og 
tilstrekkelig vannforsyning er sikret. VA-planene for området (Sweco 2016) skal legges til 
grunn for prosjektering av vann- og avløpsløsninger.  
 
2. Vannforsyning 
Det tillates lagt inn vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i 
løsmasser/fjell. Vannforsyningen skal oppfylle krav i drikkevannsforskriften.  
 
3. Avløpsanlegg 
Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 
Avsatte renseområder i VA-planene skal brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted 
(etterpolering) for renset avløpsvann fra enkeltanlegg/små fellesanlegg. Enkeltanlegg kan 
godkjennes der det er mest hensiktsmessig. Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank 
og vannbesparende toalett.  

 
§ 1.4 Ledninger (4) 

Ledninger for vann/avløp, kabler o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken. 
Ledningstraseer tillates lagt gjennom alle formål i planområdet.  
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§ 1.5 Situasjonsplan  
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som viser plassering 
av bebyggelsen med høydeangivelse i meterskoter, veg/parkering og terrengbearbeiding 
(gammelt og nytt terreng). I tillegg skal det vises snitt gjennom bebyggelsen i to retninger.  

 

§ 2 Bebyggelse og anlegg  
§ 2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse   

1. Arealbruk (1) 
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.  
 
2. Grad av utnytting (1) 
Maks tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvorav 30 m2 er øremerka parkering.  
Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2.  
 
For tomter avsatt til tun, tomt nr; 250, 252, 264, 269 og 288 tillates inntil 3 hytter samt ett 
uthus. Maks tillatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75 m2 er øremerka parkering. 
BYA=225m2 kan fordeles på hytter og uthus. 

 
3. Byggehøyde (1) 
Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget. Maks byggehøyde for gesims er 3,2 meter 
og for møne 6,0 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
For tomtene 249, 252 – 258, 260 – 266, 278 – 280, 284 – 286, 288-291 tillates høyder for 
ramloft/ oppstugu; tillatt gesimshøyde inntil 4,4 meter og mønehøyde inntil 6,3 meter.  
 
4. Plassering (2) 
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor 
hyttas grunnmur. Mindre justering av hytteplassering kan gjøres ved søknad om tiltak 
dersom det dokumenteres at endringer gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og 
terreng.  

 

5. Utforming (1) 
a. Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/eller 

eksisterende bebyggelse mht. material- og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det 
landskap og natur den inngår i.  

b. Fasader skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser.  
Lyse farger og kontrastfarger godkjennes ikke.  

c. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme takform som hovedbygningen.  
d. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. 

Høyde på grunnmur/pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke 
overstige 0,8 m. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og fylling. 
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Fyllingen skal ikke overstige 1 meter og skal i hovedsak ikke strekke seg mer enn 2,5 
meter fra yttervegg til fyllingsfot.  

e. Kjeller/underetasje er ikke tillatt. 
f. Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates 

takoppløft for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir 
en mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplater tillates ikke som taktekking.  

g. Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. 
h. Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde. 
i. Det kan settes opp enkle skigarder med maks høyde på 90 cm nær hyttene, øvrige 

gjerder tillates ikke. Inngjerdingen skal være sauesikker og ikke omfatte mer enn 1/3 
av tomta.  

 
§ 2.2 Område for energianlegg 

Området skal nyttes til trafo.  
 
§ 2.3 Område for vannforsyningsanlegg  

Området skal nyttes til vannforsyning. 
 
§ 2.4 Område for avløpsanlegg 

Området skal nyttes til avløpsanlegg. 
 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 3.1 Kjøreveg 

1. Formål  
Områdene skal nyttes til kjøreveg.  
 
2. Mindre justeringer 
Mindre justeringer av kjøreveg kan gjøres ved søknad om tiltak dersom det dokumenteres 
at endringer gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.  
 
2. Vegstandard (1) 
Hovedadkomstvegen til området er regulert med 9 meter total bredde. Maksimal 
opparbeidet vegbredde er 5 meter inklusive skulder. Adkomstveger internt i 
byggeområdene er regulert med 8 meter bredde. Tillatt opparbeidet bredde er inntil 4, 5 
meter inklusive skulder.  

 
§ 3.2 Parkering 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til parkering. 
 



5 
 

2. Mindre justeringer 
Mindre justeringer av parkeringsplasser kan gjøres ved søknad om tiltak dersom det 
dokumenteres at endringer gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.  
 

§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
§ 4.1 Skogbruk 

Området skal brukes til skogbruksvirksomhet. Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak 
for å legge til rette for skiløyper og turstier.  

 
§ 4.2 Friluftsformål 

Innenfor område avsatt til akeområde tillates rydding av vegetasjon og etablering av 
område egnet for aking og uteleik. Innenfor område utsiktsområde og grillplass tillates 
tilrettelegging for sitteplasser og grillplass.  
 
Innenfor øvrige områder avsatt til friluftsformål, tillates ikke snauhogging. Skogen kan 
forøvrig driftes i tråd med naturlig skogbruk i området. Det tillates terrenginngrep dersom 
det er naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots.  

 
§ 6 Hensynssoner 
6.1 Sikringssone- frisikt 

Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet. I frisiktsone skal det være fri 
sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 

 
§ 5 Rekkefølgebestemmelser 
5.1 Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før 
gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og 
riksveg E16 Ringmoen er sikret.  

 
§ 5.2 Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er 
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. Se 
planbeskrivelsen punkt 5 n).  
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1 INNLEDNING 
 
1 a)    Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet 
Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 
Ådalsfjella. Det er etterspørsel etter tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for 
denne muligheten.  
 
1 b)    Profil 
Ådalsfjella er et «familieområde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper. Sammen 
med kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet utgjør det attraktive områder for 
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som 
allerede er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til 
både dagsturister og beboere. Ved Ringerudsetra finnes Vikerfjells eneste skitrekk med kiosk. 
Det er flere utbygde områder for fritidsbebyggelse; Veslefjell I og II, og Moltebrenna i sør, 
samt søndre del av Bernhatten – Tosseviksetra og i tillegg en vedtatt reguleringsplan for hotell 
og turistanlegg, sålangt ikke utbygd. Det er gangsti til Tossevikseter-området med etablert 
kafe.  Økt bruk av området vil styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre 
næringsdrivende i lokalmiljøet, og i kommunen.  
 
1 c)    Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter gnr 298, bnr 1, 
hvor grunneier er Ole Ringerud. 
 
1 d)   Tiltakshaver/ konsulent 
Tiltakshaver for planen er grunneier Ole 
Ringerud.  
Planen utarbeides av ar plan & 
landskap ved Landskapsarkitekt Anne 
Ribberud. 
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2 PLANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON 
 
2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg 
Planområdet ligger i 
Ringerike kommune vest for 
Sperillen og omfatter ca 245 
daa. Det er en eksisterende 
fritidsbolig i området, ved 
Setertjern. Området er for 
øvrig ubebygd. På eien-
dommen totalt er det 92 
etablerte fritidsboliger og 8 
godkjente ubebygde tomter. 
Bernhatten området ble 
påbegynt bygget på slutten 
av 70 tallet, Veslefjell I 
området på siste halvdel av 
80 tallet, Veslefjell II rundt 
år 2000 og Moltebrenna fra 
2003.  
 

   
Mot Bernhatten fra hovedadkomstvegen 

 
 
2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Adkomst til området er fra egen fjellveg til Ringerudsetra. Vegen har god standard. Det er i 
stor grad bygd veg fram til eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende planer er bygd ut 
med strøm, vann og avløpsordninger, i søndre del er det etablert felles renseanlegg for 
bebyggelse i Veslefjellområdene.  
 
Flyfoto viser hovedadkomstvegen fra fylkesvegen nede i bygda, og de utbygde områdene sør 
og nord for Setertjernområdet. Bildet viser også vegetasjonsstrukturen i området med åpne 
myrpartier(brune områder) og skogkledte arealer. Setertjernområdet er i all hovedsak et 
skogsområde, men mindre myrpartier sør i området.  
 
2 c) Terrengforhold, landskap, vann og vassdrag og vegetasjon  
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 680 - 750 moh. Arealet stiger fra øst og nord opp 
mot en kolle nordøst for Setertjern. Det sørligste utbyggingsområdet er et flatere parti som 
fortsetter i myrområder mot eksisterende bebyggelse og områdene ved Moltebrenna. 
Området ligger på ei hylle i terrenget som strekker seg i nord – sørlig retning øst for selve 
Høgfjell. Hylla er særlig bred lenger sør på eiendommen ved Ringerudkollen. Ut for 
Ringerudkollen faller terrenget svært bratt ned mot dalen og området benyttes til startområde 
for paraglidere og hangglidere. 
 
Hele området er del av det store landskapsrommet vest for Sperillen, og planområdet danner 
en liten kolle i det store landskapet. Skoggrensa går et godt stykke opp i lia. Området har 
gode solforhold. 
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 Flyfoto over området  
 
Et bekkedrag renner i grøfta mellom utbyggingsområdet og vegen sørover mot Veslefjell. 
Bekken krysser veien og munner ut i Grytelva som renner forbi Ringerudsetra. Bekkeløpet er 
noe endret i forhold til kartet i søndre del av planområdet. Dette er hovedvassdraget i 
området. Et mindre bekkedrag renner fra Setertjern og møter Grytelva nede i lia. Setertjern er 
det største tjernet i området, det er for øvrig enkelte små vannputter.  
 
 
2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv 
Artsdatabanken viser ingen registreringer i tilknytning til området. Det er ikke kjente 
viltkorridorer innenfor området. En registrering av en rekke fuglearter, alle livskraftige, er vist 
oppe i fjellet et stykke sør for området.  
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3 PLANSTATUS 
 
Området er i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. 06. 2011, vist som områder for ny 
fritidsbebyggelse og LNF-områder. Området er tidligere uregulert. Avgrensningen av 
planområdet tilpasses reguleringsplan for Moltebrenna mot sør.  
 
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming 
innenfor området.  
 
Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert 
vurdering av terrenget i søndre del av området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt fra 
kommune-delplan 
for Ådalsfjella, 
vedtatt 30. juni 
2011. 
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4 PLANPROSESS 
 
Planprosessen har vært langvarig. Innspill til kommuneplanens arealdel ble utarbeidet i 2007. 
I 2010 ble planforslag første gang utarbeidet og innmålt for å kunne sendes til behandling så 
snart kommunedelplanarbeidet var avsluttet. Kommunedelplanen ble vedtatt i mai 2011. 
I etterkant av dette er det tatt grep for å tilpasse planforslagene til bestemmelsene i 
kommunedelplanen, med hensyn til vann og vassdrag og størrelsen på tomtearealet. 
 
Arbeid med generell håndtering av vann- og avløpsløsninger i Ådalsfjella er gjennomført, og at 
egen vann- og avløpsplan er utarbeida for planområdet. 
 
 
4 a) Kunngjøring 
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og 
berørte er varslet ved brev og annonse er satt inn i Ring blad i august 2011. Kopi av 
varslingsmateriale og kunngjøringsannonse er vedlagt. 
  
 
4 b) Innkomne merknader til kunngjøringen 
Det er innkommet merknader til kunngjøringen Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Buskerud og Statens vegvesen.  
 
Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, referat fra formelt 
oppstartsmøte og tilbakemelding etter at kommunen hadde vært på befaring i området. 
Referat fra møte/ befaring vedlegges planleveransen.  
 
Merknadene til planforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.  
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5 PLANFORSLAGET 
 
Planområdet er på ca 245 daa totalt.  
Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens 
(PBL) § 11-8, 12-5 og  12-6. 
 
Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12-5,1):  Frittliggende fritidsbebyggelse FF 

Vannforsyning  V      
    

Samferdselsanlegg og tekn. infrastruktur ( PBL § 12-5,2): Veg og parkering, privat Vp 
        Veg og parkering, felles Vf 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12-5,5):  

Friluftsområde Fr 
        Skogbruk S   
 
Sikringssoner (PBL § 12-6)      Frisiktsone H140_ 
 
 
5 a) Bebyggelse og anlegg        
  
Frittliggende fritidsbebyggelse 
Det er totalt foreslått 43 nye tomter, (nummerert fra 249 til 291).  
Tomtene utgjør et helt nytt område for fritidsbebyggelse. Det er lagt vekt på å trekke 
hytteplasseringen bakover på hyllene i terrenget og hensynta lokale terrengforhold og 
innbyrdes plassering av ny bebyggelse. Plasseringen av bygningene på tomta er i stor grad 
justert etter befaring med kommunen, især mht at bygningene er trukket innover på hyllene.  
 
Tomtene er i hovedsak i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan for 
Ådalsfjella, men den sørligste rekka med tomter avviker. Vurderinger som gjøres for å sette 
avgrensninger i innspill til kommuneplanens arealdel er ikke like grundige som et 
reguleringsplanarbeid. Området som er utvidet mot sør omfatter et småkupert areal. 
Foreslåtte tomter er i området lokalisert slik at de vender vekk fra de åpne myrområdene mot 
sør, og terreng og vegetasjon skjermer i denne retningen. Vurderingen av aktuelle vegtraseer 
åpnet for denne muligheten, og da tomtene vurderes å ikke ha negative konsekvenser 
foreslås de tatt inn i området. Tomtene opp mot ryggen i øst er tatt ut i sin helhet.  
  
For enkelttomter er det gjort en vurdering ift hvilke tomter som egner seg for ramloft/ 
oppstugu. Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. Det er ikke 
foreslått ramloft/ oppstugu på tomter som ligger framme på hyllene i terrenget og som kan 
være utsatt for fjernvirkning. Tomter som foreslås for oppstugu er listet opp i 
reguleringsbestemmelsene gjennom egne bestemmelser for høyde. Det stilles for øvrig i 
reguleringsbestemmelsene krav til utforming og materialvalg for bygningene. 
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er 
noenlunde gjennomført i planforslaget, for enkelte av tomtene med en ekstra buffersone mot 
grøntområdene.  
 
Grad av utnytting for bebyggelsen følger bestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella 
som nylig er vedtatt.  
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella åpner for at det kan tilrettelegges for samtidsarkitektur i 
byggeområdene. Innenfor reguleringsplanforslaget er det vurdert at området kan åpnes for 
denne type bebyggelse. Hytter med en avvikende utforming bør fortrinnsvis samles i en 
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gruppe, og området med tomtene 267 – 274 ville være godt egnet. Med bakgrunn i dette 
åpnes det for avvikende takvinkler innenfor Setertjern området. 
 
For eiendommen med gbnr 298/18 er det foreslått at denne skal følge tilsvarende regelverk 
som øvrig fritidsbebyggelse i området. Tomta er utnyttet nesten inntil foreslåtte grenser så 
mulighetene for utvidelse er små. Det er fastsatt i bestemmelsene at eventuelle utvidelse skal 
skje mot nord eller vest, og ikke mot tilliggende vann. 
 
 
 
5 b) Adkomst og parkering 
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig 
opprusting av krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut store mengder 
fritidsbebyggelse i Ådalsfjella. I denne forbindelse er Vikerfjell Forum AS opprettet av 
grunneiere berørt av kommunedelplanen. Forumet har jobbet med å avklare betingelsene 
rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplanen. Endelig fastsatt 
bestemmelse fra Statens vegvesen er satt inn i planbestemmelsene.  
 
Krysset mellom fylkesvegen og Ringerudsetervegen er vurdert ved behandling av tidligere 
reguleringsplaner.  
 
Nye foreslåtte veger i området er søkt lagt godt i terrenget, så langt som mulig utenom 
myrområdene. Det er bratt i området og det å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold har vært 
en utfordring.  
 
Hovedvegen opp fra bygda 
er regulert som privat veg 
med 9 m bredde for å ha 
nødvendig areal for 
utvidelser. Adkomstveger er 
regulert med 8 m bredde. 
Mindre adkomstveger 
reguleres vanligvis med 6 m 
bredde. Mindre adkomst-
veger kan bygges smalere 
enn reguleringsbredden 
tilsier, men gir noe større 
slingringsmonn med hensyn 
til plasseringen.  
 
 
Fra vegen opp til området 
 
Planområdets lokalisering ved hovedvegen vil ikke medføre ny trafikk i tidligere utbygde 
områder, noe som er svært positivt.  
 
Området er også utfartssted for dagsturister eller brukere av skiheisanlegget. Det er anlagt en 
parkeringsplass ved skisenteret som betjener disse. For øvrig fastsetter bestemmelsene at 
det skal opparbeides to parkeringsplasser per enhet i området. Det er avsatt to mindre 
parkeringsplasser i området som kan benyttes av gjester.  
 
Det er vist flere avkjørsler til området; en mindre avkjørsel til tomtene 289 og 290, samt to 
større avkjørsler. Størst andel av nye tomter vil benytte avkjørsel 1. I dette krysset er det 
nødvendig med noe terrengbearbeidelse for å sikre tilstrekkelig frisikt mot vest, da dette 
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krysset er lokalisert på en del av hovedvegen som alle brukere benytter. Krysset i sør i 
planområdet omfatter 14 tomter og har gode siktforhold. Denne vegstrekningen benyttes ikke 
av brukere av skitrekket eller området Bernhatten.  
 
 
5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning 
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og 
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som 
landskaps-, og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd 
og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona rundt fjellområdet er 
hyttebebyggelsen lokalisert. Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at 
det ved ny utvikling skal bygges videre på eksisterende utbyggingsstruktur, og området ved 
Ringerudsetra er gjennom dette definert som et byggeområde som kan utvikles. Dette er 
rammene for forvaltning av området. Den videre detaljplanlegging skal så ivareta 
grøntstruktur, løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene foreslått til bebyggelse.  
 
Området for utbygging er lokalisert rundt en liten kolle på hylla i den store lisida som strekker 
seg i nord – sørlig retning. De østvendte og delvis nordvendte områdene har utsikt mot 
Sperillen og dalrommet. Tomtene i vest og sør av området er del av et mindre landskapsrom 
med utsikt over nærområdene. Med unntak av et større myrområde sørvest for Setertjern er 
det noe mindre myrer i dette området enn lenger nord (Bernhatten – Tosseviksetra) og 
landskapet er noe mer kupert og preget av skogspartier.  
 

 
 
Foto mot Sperillen fra hovedvegen på veg ned fra området 
 
Terrengforskjellene bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et naturlandskap da 
bebyggelsen i stor grad skjermes av variasjonen i terrenget. Med bakgrunn i terrengfor-
skjellene vil ikke ny bebyggelse skygge for hverandre. Det er begrenset innsyn til andre 
bebygde områder fra ny bebyggelse. Områdene i sør, Veslefjell og Moltebrenna er skjermet 
av terreng og vegetasjon. Bebyggelsen ved Ringerudsetra og Bernhatten vil delvis ha innsyn 
til området. 
 
Det er viktig å trekke ny bebyggelse inn på hyllene for mest mulig å unngå fjernvirkning av 
området fra dalen i øst. All bebyggelse vil ha ryggdekning i terrenget, og det er ikke plassert 
bebyggelse ytterst på utsatte hyller i terrenget.  De østligste tomtene vil likevel være mer 
synlige enn de øvrige, og med bakgrunn i dette er det ikke foreslått å åpne for økt høyde 
(ramloft/ oppstugu) på disse.  Det er også valgt å ikke åpne for ramloft/ oppstugu på enkelte 
av tomtene langs vegen til Veslefjell/ Moltebrenna, da disse ligger på en rygg. Det gjelder 
tomtene 251, 259, 275, 276, 277 og 280. Tomt 282 og tomt 287 ligger på flatere partier, men 
høyt i forhold til omkringliggende terreng. Disse tomtene er også unntatt mulighet for ramloft/ 
oppstugu. Øvrige tomter ligger slik til i terrenget at det ikke er fare for fjernvirkning eller 
silhuettvirkning. Forholdet er dokumentert på vedlagte snitt.  
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Kommunedelplanen for Ådalsfjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området 
fra dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at 
bebyggelse vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.  
 
 
5 d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling 
Det var i utgangspunktet tenkt ny bebyggelse høyere opp mot kollen øst i planområdet. Dette 
er i samråd med Ringerike kommune tatt ut av planen, og hele kollen bevares som 
grøntområde og utsiktspunkt for nye beboere i området. De åpne myrområdene sørvest for 
Setertjern og den eksisterende hytta i området er en viktig kvalitet og ny utbygging er ikke lagt 
helt mot sør.  
 
Vegetasjonen i området er i hovedsak barskog, med noe mer blandingsskog mot sør. Skogen 
i området er tynnet ut i høst, men tilstrekkelig vegetasjon står igjen til at området fortsatt har 
skogspreg. Videre hogst vil skje i samråd med utbygging i området.  
 
 
5 e) Vann og vassdrag 
Vann og vassdrag er søkt hensyntatt i området. Det er 100 m avstand fra byggeområde til 
setertjern, og mer enn 50 meter til vannputten som ligger nærmere utbyggingsområdene. En 
bekk/ grøft følger vegen til Veslefjell/ Moltebrenna. Tomtene 251, 259, 278 og 275 har 
hyttepunktet plassert nærmere bekken enn 50 m. 251, 259 og 278 er imidlertid alle tre 
lokalisert på østsida av høydedraget som følger bekken og drenerer østover. Tomt 275 er 
sørvendt og vender mot bekken. Denne tomta er plassert ca 35 m fra bekkesiget og minimum 
6 m høyere i terrenget. Bekkedraget er imidlertid faktisk lokalisert nærmere vegen i dette 
området enn kartet viser, og tomta vurderes ikke å ha negative konsekvenser for vassdraget. 
Det er for øvrig ikke bekker eller vannputter i området.   
 
 
5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet 
Området er godt egnet til 
opphold og friluftsliv med fine 
turområder både på 
godværsdager innover 
fjellområdene og mellom de 
ulike hytteområdene.  
 
Det kjøres gode løypenett i 
området både sørover mot 
Flaskerudsetra og nordover 
mot Vikerfjell. Nettopp 
turmulighetene er 
hovedattraksjonen i området 
og årsaken til at folk ønsker å 
etablere seg med 
fritidsboliger her. I dette 
området er det også en 
mulighet å ta skitrekket opp 
og på denne måten komme 
raskere inn i fjellområdene.  
 
Foto mot planområdet  
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Stier og løyper ut mot fjellområdene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor 
grad benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er etablert en sykkelsti fra vegnettet 
ved Tosseviksetra til vegnettet som kommer fra hovedadkomstvegen til Ringerudsetra. Denne 
stien benyttes flittig og er attraktiv da den er såvidt tilrettelagt at den er framkommelig både 
med barnevogn og sykkel. På dager med grått vær er et løypenett langs med fjellsida mellom 
de ulike utbyggingsområdene for fritidsbebyggelse viktig. En tilrettelagt tursti videre sørover 
mot områdene ved Flaskerudsetra kan bygge videre på denne muligheten.  
 
Det er ikke naturlig å kjøre løyper inne i planområdet – men tilknytning til eksisterende 
løypenett er vist på et oversiktskart for området.  
 
 
5 g) Biologisk mangfold, vilt, jordbruk 
Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatabanken, DN sin naturbase og WMS –klient 
samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området. 
Med hensyn til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 har vi med bakgrunn i overforstående ikke 
funnet opplysninger som viser at tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Det 
foreligger heller ikke forhold som gjør det nødvendig å begrense tiltaket ytterligere. 
 
Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde. 
 
 
5 h) Kulturminner og kulturmiljø 
Området er registrert for kulturminner høsten 2010. Rapport fra kulturminnemyndighetene er 
vedlagt.  
 
Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av 
kulturminner under anleggsarbeid.  
 
 
5 i) Samfunnssikkerhet, ROS analyser 
Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i 
området sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Det vedlegges et 
skjema hvor ulike tema er gjennomgått. Det ble ikke vurdert nødvendig å utdype disse.  
 
 
5 j) Alternativ energi 
Det er strøm i området ved Ringerudsetra i dag. All lavspent i området er lagt som kabel i 
bakken.  En høyspentlinje går som luftstrekk over en strekning mellom Ringerudsetra og 
vegen til Veslefjell. Høyspentlinja er lokalisert utenfor planområdet. Område for plassering av 
trafo er vist på plankartet. 
 
Bruk av alternative energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Dette må imidlertid vurderes 
opp mot kostnader ved utbygging. I et område med spredt bebyggelse som bygges ut over tid 
er det vanskeligere å oppnå effektive alternative løsninger.  

 
 
5 k) Sanitærteknisk standard 
Eksisterende bebyggelse har varierende sanitær standard. I Veslefjellområdene er det 
etablert renseanlegg. Det er nå ønske om å kunne tilrettelegge for høy sanitær standard.  
 
Ved innleggelse av vann skal det foreligge godkjent utslippstillatelse.  
Eksisterende og nye felles områder for vannforsyning er vist på plankartet. Disse er utarbeidet 
i samråd med avløpsplanen. Ett borhull kan vanligvis forsyne 6-8 fritidsboliger.  
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VA-plan vedlegges planmaterialet.  
 
 
5 l) Renovasjon 
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er nede 
ved fylkesvegen. Grunneier har ansvar for areal til og brøyting ved containere.  
 
 
5 m) Universell utforming 
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til universell utforming. 
Terrengmessig er ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for 
universell utforming. Det er likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng 
og er lokalisert i tilknytning til vegstrekninger med noe mindre stigning. Tomtene er avmerket 
på plankartet, men det er ikke stilt krav til dette i reguleringsbestemmelsene.   
 
5 n)  Brannvann 
Generelt vil brannutrykning ha lang reisetid til Vikerfjell. For at brann- og redning skal kunne 
betjene området med tankbil stilles det noen krav til standard på tilkomstvegen:  

- 10 tonn akseltrykk  
- Minst 3 m bredde på rette strekker, og 4,5 m i svinger. Vanlige hårnålssvinger går bra, 

men mer vinkelrette kryss gir problemer 
- Behov for møteplasser 
- Helning må være jevn 

 
Hovedvegen opp fra bygda er privat veg med 10 m bredde. Hovedadkomstveien er regulert 
med 9 m bredde og øvrige små adkomstveger med 8 m bredde.  
 
Det bør være en viss avstand mellom hyttene slik at fare for spredning reduseres. Det antydes 
25 meter, men dette er ikke noe krav.  
 
Brann og redning ønsker en kum eller hydrant i hytteområder. En tankbil og en vanlig brannbil 
har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i kum/hydrant og kjøres til brannsted. Dersom det 
er under 25 meter fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte. Ved en slik løsning 
er det viktig å fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
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6 VIRKNINGER AV PLANEN 
 
Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune 
som kan dra nytte av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i seinere tid vært utsatt 
for nedlegging av arbeidsplasser. Denne type virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i 
bygda, men også i kommunen totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt 
næringsliv i bygda kan dra nytte av økt utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo-området gir 
et unikt utgangspunkt i denne sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. 
Det er en kontinuerlig etterspørsel etter tomter i området.  
 
Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av næringsgrunnlaget på 
eiendommen og for lokalsamfunnet/ kommunen.  
 
Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er 
imidlertid knyttet til hovedvegen og vil ha begrenset påvirkning for øvrig bebyggelse.  
 
For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning 
for nærområdet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        



362 detaljregulering for Setertjern 

- vedlegg til 2. gangsbehandling  

 

TOMTER DER OPPSTUGU TILLATES  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstugu tillatt 

Oppstugu ikke tillatt 













































































OLE RINGERUD

VA – PLAN
PLANLAGT HYTTEOMRÅDE

SETERTJERN
GNR. 298 BNR. 1

RINGERIKE KOMMUNE



 
 

 
 
 
RAPPORT 
06.04.2016 
VA-plan Setertjern - Ringerike kommune 

i 
Oppdrag 145331; ITH 

c:\users\ar\dropbox\prosjekt\ringerud - tosevik\ringerud\vasetertjernolerv7.docx 
 
 

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23
 

RAPPORT  
VA planplanlagt hytteområde – Setertjern – Ringerike kommune 
 
Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 

001/2016  06.04.2016 

Kunde: 

Grunneier Ole Ringerud 

VA – plan for planlagt hytteområde Setertjern  
Gnr. 298 bnr. 1 

 
Ringerike kommune  

Sammendrag: 

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Norge AS, avd.Drammen v/Odd Roar 
Sæther på oppdrag fra grunneier Ole Ringerud og omfatter vurdering av vann- og 
avløpsløsning for planlagt hyttefelt Setertjern, Ådalsfjella i Ringerike kommune.  
 
Vurdering av grunnforhold, løsmasser og resipienter er i hovedsak basert på tilgjengelig 
grunnlagsmateriale (NGU/andre vurderinger/undersøkelser i samme område) og 
undersøkelsene omfattet også forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av 
forurensningsfaren i tilknytning til drikkevannskilder generelt. Lars Westlie i 
Hydrogeologi og Avløps Rådgivning har bidratt gjennom sine feltmessige vurderinger 
av resipientforholdene generelt i Ådalsfjella og med sin lokalkunnskap til området.    
 
Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt  
alternativ er utformet slik at det med rimelig sikkerhet ikke  oppstår konflikt med ønske 
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket 
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.  
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1 Innledning 
 
Setertjern hyttefelt ligger ved Ringerudsetra – Ådalsfjella i Ringerike kommune og 
består av 48 planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet, samt en 1-en 
eksisterende hytteenhet (gnr. 298 bnr. 18).  
 
For stedslokalisering se figur 1, utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella. 
 
Det er utarbeidet et 
forslag til 
reguleringsplan for 
området. For å få 
ferdigbehandlet 
denne er det 
påkrevet med en 
vann- og avløpsplan 
som viser og tar 
hensyn til fremtidige 
løsninger for disse 
nødvendige 
infrastrukturtiltakene 
sammenholdt med 
arealbruken, jfr. 
reguleringsplanforsla
get.    
 
Planområdet er 
beliggende i 
Ringerike kommune 
vest for Sperillen. 
Adkomst til området 
skjer fra egen fjellvei 
til Ringerudsetra. 
Planområdet er ca. 
245 daa og  
reguleringsplanforsla
get legger opp til en 
planlagt utbygging av 
48 hytter i området. 
Det legges opp til ny 
fritidsbebyggelse 
med høy sanitær 
standard.    
   
 
 
 

4 



 

 
 
 
 
06.04.2016 
VA planplanlagt hytteområde – Setertjern – 
Ri ik  k  

 
 
 

Oppdrag 145331; ITH 
c:\users\ar\dropbox\prosjekt\ringerud - tosevik\ringerud\vasetertjernolerv7.docx 

 
 

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23
 

 
Vurderingene i denne planen angir mulige løsninger. Det er på dette stadium ikke 
hensiktsmessig å gå ned på et mer detaljert prosjekteringsnivå. Vurderingene må 
betraktes som et redskap for å bedre beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og som 
grunnlag for søknad om tillatelser etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
 
Planen er utarbeidet med bruk av VA- miljøblad nr. 48, 49 og 60, samt teknisk 
veileder som følger ny forskrift på området. Undersøkelser er gjennomført med basis 
i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale resipienter 
så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for 
anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell 
og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttelse av naturgrunnlaget ved 
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til 
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.  

2 Grunnundersøkelser og vurderinger 
 
I NGU;s løsmassedatabase fremgår det at utbyggingsområdet domineres av 
løsmassedekke med variabel mektighet (relativt tynt dekke). Det lokale vassdraget 
(Gryteelva) renner forbi Ringerudsetra og avrenning skjer mot øst og til Sperillen. Det 
er lagt til grunn at vannkvaliteten opprettholdes i vassdraget. Det er stor høydeforskjell 
ned til Sperillen og vassdraget er til dels utilgjengelig i nedre del.  Det er myrpartier 
mellom mindre morenerygger i området. Mindre forekomster av løsmasseavsetninger 
opptrer i området, men disse er ikke av en slik kvalitet/mektighet/omfang at de uten 
videre kan benyttes til rensing av avløpsvann.      
 
Geologisk består i hovedsak av granitt og granodioritt. Dette er stive og krystallinske 
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten. Disse har liten porøsitet og 
varairende oppsprekkning. Vanngiverevnen er avhengig av oppsprekkningen og kan 
være i området 100-1000 l/time (registrert kapasitet ved eksisterende brønner i 
området).   
 
Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Topografisk er området 
småkupert/hellende med skogkledde høyder og åsrygger i terrenget.  Skogen er tildels 
åpen fjellskog med lav bonitet, men med innslag av lauvskog og lier/mindre områder 
med blandingsskog. Planområdet ligger fra 680 m.o.h. til 750 m.o.h. Området heller i 
hovedsak mot nord/nordøst og med skråning ned mot adkostveien fra øst. Områdene 
dreneres som før nevnt i hovedsak gjennom løsmassene og deretter til små lokale 
sig/bekker gjennom myrpartier mot vassdraget . Dette har sin avrenning til Sperillen 
og via Gryteelva. Målsettingen om å opprettholde vannkvaliteten i vassdraget tilsier at 
en må benytte renseløsninger med optimale renseprosesser.   
 
Vannforsyning kan løses ved bruk av borebrønn i fjell, enten som separate anlegg 
eller mindre fellesanlegg (gruppevis) for de enkelte områdene. Alternativ kan det 
etableres et fellesanlegg med høydebasseng/distrubisjonstanker eller lignende og 
med mating fra flere fjellbrønner, men dette anses som meget kostnadskrevende i 
dette tilfelle og det synes lite sannsynlig at en slik løsning vil bli valgt.       
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2.1 Vurdering av bergarter

Bergarten i området består av granitt og grandodioritt. Dette er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være mot
nordøst. Lokale foldinger kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det
generelle.

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedstrøms området er det større områder med torv og myr.
Det er stedvis mye fjell i dagen.

Figur 2. Løsmassekart over området. Kilde NGU
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stort sett av et tynt morenelag og mye 
bart fjell i deler av området. Det er ingen steder i området som er godt egnet for 
naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet enn andre 
steder, men som er marginale i forhold til infiltrasjon. Området heller og drenerer ned 
mot myrområder og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som 
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger. 
Hovedresipienten i området er lokalbekk/elv. Andre områder for infiltrasjon av renset 
gråvann kan utelates ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet. 
Hydraulisk kapasitet for løsmassene i området vil generelt også være begrensende. 
Tiltak for dette er da vurdert gjennom de foreslåtte løsninger, jfr. gråvann/avløpsfri 
klosettløsning.   
     
 

3 Resipientforhold 
 
Lokale små bekker og vann er resipienter i området med Ringerudsetra og til slutt 
Sperillen som hovedresipient. Alternative resipienter utover dette er jord og 
grunnvann. 
 

3.1 Jord som resipient 

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller 
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og 
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel 
slamavskilling til biologisk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er 
drikkevanns- eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord 
som resipient normalt være å foretrekke.  
 
I det undersøkte området er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport 
av slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som 
mellomresipient for bortleding av renset gråvann. Det forutsettes da at det tas 
tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøftene. 
Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til forurensningsfare.    
 

3.2 Grunnvann som resipient 

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og 
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke 
undersøkt nærmere.  
 
Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller 
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom 
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke 
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som 
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og eventuelle konsekvenser av 
vannutslag i terrenget.  
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Det er lite mineralske løsmasser i området, men noe myr og torv med hengende 
grunnvann i utstrømningsområdet.   
 

3.3 Åpne vannspeil som resipient 

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og 
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.  
Lokale resipienter har til tider god vannføring, men kan i vinter og sommerperioder 
være noe utsatt for frost og tørke.  
 
 

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger 
  
De tekniske løsningene på vannforsyningssiden er begrenset til bruk av overflatevann 
eller boring i fjell/løsmasser. Bruk av overflatevann som råvannskilde vil betinge et 
rensetiltak eller minimum en sikring gjennom installasjon av UV-/kloringsanlegg e.l. 
Løsningen er tildels kostnadskrevende på anleggs- og driftssiden.  
 
Bruk av borebrønn i fjell/løsmasser er å betrakte som en hygienisk og trygg 
forsyningsløsning og betinger normalt ingen sikring gjennom installasjon av 
overnevnte tiltak. Løsningen er normalt rimeligste alternativ og kan bygges ut enkeltvis 
eller i etapper som delanlegg (gruppevise) som senere kan koples sammen til et 
fullverdig forsyningsnett for området dersom det er ønskelig. 
    
For mindre hyttefelt er grunnvann, hvis tilgjengelig, den klart mest sikre og 
økonomiske løsningen. Grunnvannsbrønner kan etableres i løsmasser eller i fjell. 
Hovedforskjellen på disse er måten vannet mates til brønnen. I løsmasser 
transporteres vannet via poreåpninger i sedimentene, mens i fjell vil vannet bevege 
seg gjennom sprekksystemer. Både elvesedimenter og morene kan være gode 
vanngivere. Mektigheten til de mindre forekomstene i området gir ikke grunnlag for en 
kilde basert på brønn i løsmasser.  
 
Fjellbrønner plassert oppstrøms i hyttefeltene vil representere en bedre løsning. Disse 
bør plasseres i nærheten av svakhetssoner. Det er vanskelig å vurdere kapasiteten i 
området, men trolig vil det kunne forsynes flere hytter fra samme brønn der det er 
hensiktsmessig. Riktig satte brønner vil være godt beskyttet med henhold til eventuell 
forurensning fra avløpsanleggene, jfr. pkt. 3. Det er i planforslaget avsatt/vist 
foreløpige områder for etablering av borebrønner ut fra ovenstående.   
 
Vanngiverevnen i tidligere omtalte bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell og 
liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiverevne som varierer 
sterkt i liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr. 8). Større 
sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.   
 
Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer 
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er viktig at brønner ikke 
bores for tett for å unngå påvirkning av vanngiverevnen brønnene imellom. Endelig 
antall brønner, plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring.  
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En prøveboring vil gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.  
  
Borebrønner bør etableres med tette forings rør i den øverste delen for å hindre 
nedtrengning av overflatenært grunnvann. 
 
Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og 
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best 
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra 
disse forhold å legge opp til bruk av UV behandling på alle vannforsyninger knyttet 
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling 
vil dermed gi to barrierer som vannforskriftene krever. Dette regnes for å være et 
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.  
 
Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med 
vannprøvetaking.  
 
Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at 
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate- og fremmedvann. 
Sokkeloppbygging og brønnhus anbefales.         
 
 

5  Dimensjonerende vannmengde og PE beregning. 
 
Renseanleggene skal totalt samlet utgjøre behandling av gråvann fra 48  
hytteenheter.  Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett 
oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett. Det 
forutsettes at renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.  
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Tabell 2. Dimensjonerende vannmengde 
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:   
 
 
 
Virksomhet/ 
Bebyggelse 

Antall normgivende 
enheter 

 

Spesifikk 
vannmengde 
[l/enhet] 

Total vannmengde [ 
m3/døgn] 

 
Hytte enheter 
i hele rensesonen 1   
 

 
 
48 
 
 

 
     
500 

 

 

 
 
24.0 
 
 

 
Totalt                          48 

  
24,0 

 
1      Gjelder 48 hytteenheter i regulert område.  
 
2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større 

jordrenseanlegg” (TA 611) og VA- miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller” 

 

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for Setertjern 
hyttefelt etter NS 9426.  

Virksomhet 
Bebyggels 

Antall  
normgivende 
enheter 
(brukerdøgn) 

Antall g 
BOF5 pr 
enhet 
(gråvann 

Gjennomsnittelig 
døgnbelastning 
for maks ukentlig 
belastning 
gjennom året [g 
BOF5 / døgn] 

Antall Pe 
(à 60 g BOF5/d) 

48 hytte-
enheter 

48*5*70%1=168      182 3024 50,4 

     

Totalt                    168  3024 50,4 

1  Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.   

2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426. 
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6 Diskusjon og anbefaling – Avløp 
 
Med bakgrunn i gjennomførte undersøkelser/vurderinger, samt utbyggers ønske, 
anbefales etablering av separate/gruppevise renseanlegg for gråvann.  
Prinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for 
gråvann”. Renseanlegget skal fortrinnsvis plasseres innenfor tomteområdet avmerket i 
planen og tilgjengelighet for bl.a. slamtømmebil skal være ivaretatt.  
 
Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og 
planlagte brønner i området anbefales det å etablere renseløsning for kun gråvann.  
 
Renset gråvann skal etterfiltreres i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium  
og ledes diffust ut i myrdrag og lokale bekker. Det er valgt en løsning ut fra forhold 
som tilgjengelig areal, tidsaspekt i forhold til utbyggingstakt og standard på øvrig 
infrastruktur i området (el.forsyning etc).  
 
Områdene (A 1- 6) som på planen er angitt som steder hvor det er hensiktsmessig å 
etablere eventuelt felles renseanlegg/- etterpoleringsanlegg for gråvann fra to eller 
flere hytter, er vurdert ut fra topografi, adkomstsforhold, utstrømningsområde for det 
rensede avløpsvannet og forhold betraktet fra et vannforsyningsaspekt. Dette, til 
sammen med stedlige løsmasser og tilført filtermedium, vil bidra til en god 
etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale 
bekker.    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 Toalettløsninger – type avløpsfrie  
 
Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det 
kan benyttes biologisk- eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på 
organisk materiale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en 
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor/avgjørende 
betydning i forhold til valgte løsninger og resipientmessige anbefalinger (kun gråvann). 
 

7.1 Tett tank 

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet 
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et 
par dager etter bestilling av tømming. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke 
brøytes, anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vinter-
sesongen startes med tom tank. Vakumklosettløsninger kan benyttes i tilknytning til 
tett oppsamlingstank og er en god løsning ved at denne løsningen minimaliserer den 
bortkjørte avløpsmengden i betydelig grad..  
 

11 



 

 
 
 
 
06.04.2016 
VA planplanlagt hytteområde – Setertjern – 
Ri ik  k  

 
 
 

Oppdrag 145331; ITH 
c:\users\ar\dropbox\prosjekt\ringerud - tosevik\ringerud\vasetertjernolerv7.docx 

 
 

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23
 

7.2 Biologisk klosett 

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at 
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. 
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt 
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert 
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort 
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan forurense 
nærliggende brønner.                
 

7.3 Forbrenningstoalett 

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter 
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av 
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil 
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing. 
 

8  Teknisk beskrivelse av renseløsningen 
 

8.1  Generell beskrivelse av renseløsning for gråvann fra hytter  

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48 
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann”.   
 
Anlegget skal utenom tilførselsledning bestå av følgende hoveddeler: 
 

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøblad nr 48//revidert 
versjon). 

2. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann.. 

3. Inspeksjons-/prøvetakingskum. 

4. Utslippsledning som føres til oppbygd filter over stedlige løsmasser for 
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk.  
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8.2  Ledningsnett 

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 100 mm grunnavløpsrør fra hyttene 
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster om 
det benyttes separat pumpekum).  Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1 
% for å sikre selvrensing. Bend på 88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling. 
For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er 
det viktig at nettet er tett. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen- og 
påkoblinger.  
 
 
 
8.3       Slamavskiller 
 
Anleggets slamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet 
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank, 
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA-Miljøblad nr 
48, ”Slamavskillere” med  et våtvolum beregnet for tømming med 3-4 års mellomrom. 
Slamavskillerene skal plasseres slik at den kan tømmes og driftes forskriftsmessig.   
 
 

8.3 Filterkummer 

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert 
polyester/betong. I øvre del av kummen skal det være montert trykkdyser. Dette vil gi 
en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten. Filterkummene skal 
inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og anbefalt gjennom offentlige 
FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal det være en drenering som 
leder renset vann via en utslipp-/ inspeksjonskum til utslippsledningen. Samlet 
filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for 
gråvann».   
 

8.4 Utslipp-/inspeksjonkum 

Dette tiltaket sørger for at renset gråvann kan kontrolleres før utslipp til resipienten. 
Kummen benyttes som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før 
etterpolering. 

 

8.5 Etterpolering 

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som 
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10 
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk 
kapasitet da dette er begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil 
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved 
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterpoleringsfiltret belastes med 
50 - 80 liter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i  
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etterpoleringen tilsvarende 7– 12 m2 pr. hytteenhet (avhengig av terrengets fall). Dette 
må således beregnes av prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilførte 
filtermasser og generell lokal tilpasning.  
 

8.6 Frostsikring 

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge 
det er i drift. Avhengig av drifts-, temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør 
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale 
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt 
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot 
frost skal alltid følges. 
 

9 Renseevne 
 
Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og 
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har 
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for 
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og utslipps-
konsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann. Verdiene er før 
rensing i biofilter og stedlige masser som etterpoleringstrinn. 
 
(VA/Miljøblad nr 60): 
Totalfosfor   > 75 %  < 0,5 mg/l 
Organisk stoff (BOF7)                    > 90 %  < 20 mg/l 
Organisk stoff (KOF)  60-90 %  < 30 mg/l 
Nitrifikasjon   >50 % 
Total nitrogen   >25 %  <10 mg/l 
Termotolerant bakt.  >99 %  <1000 E. coli /100ml 
 
Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for 
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg 
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr. 60 vil et utslipp til vann i 
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra 
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale 
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning 
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.    
 

10 Prosjektering 
 
Renseløsning med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant 
dokumentasjon som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All 
prosjektering skal utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.   
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11 Drift og vedlikehold 
 
Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og 
optimalisering av renseanlegget. Det skal etter bygging av anlegget utleveres en 
monterings- og driftsinstruks som beskriver de ulike anleggskomponentene med 
nødvendige kontroll- og vedlikeholdspunkter. En god oppfølging av driften ivaretas 
best ved å tegne en serviceavtale med leverandøren. Kopi av inngått avtale skal 
oversendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltak. 
 

12 Vedlegg 
 
1. Reguleringsplanforslag med inntegnet område for anbefalte brønnplasseringer og 
områder for mulig felles renseanlegg/-etterpoleringsanlegg (A 1 – 6). 
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 362 detaljregulering for Setertjern  
- vedlegg til 2. gangsbehandling  
 

AVGRENSNING AV FORMÅL FOR FRITIDSBEBYGGELSE I KOMMUNEDELPLANEN SETT I FORHOLD TIL 

TOMTER 

 

 















 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8924-14  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 50/16 

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og 

parkering skal utredes. 

 

8. HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a Ap, H og V til nytt pkt 8: 

«HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by.» 

 



Forslag fra Arne Broberg (H) til tillegg i pkt 7: 

«Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og parkering 

skal utredes.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med Brobergs endringsforslag i pkt 7, samt Eriksens forslag til  nytt pkt 

8, ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8924-13   Arkiv: PLN 999  

 

0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen  

– oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet 

Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal 

utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  



 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Initiativ til oppstart av planarbeid tas av grunneier, som ønsker å utvikle området med 

bymessig bebyggelse og funksjoner. En utvikling av dette området bør ta med seg 

kvalitetene som finnes her i dag. De viktigste elementene er fossen og elva, nærhet til 

naturområder og forbindelser til og langs elva fra byen. Samtidig må det bidras til en god 

utvikling for byens innbyggere og besøkende. Dette innebærer vurderinger av 

bygningshøyder og volum, estetisk utforming, funksjoner og framkommelighet for gående 

og syklende.  

 

Plantypen er detaljregulering, og det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning ettersom planområdet er større enn 15 daa.  

 

Innledning 

Grunneier ønsker å utvikle eiendommene på begge sider av Hønefoss bru til 

sentrumsformål. Nøyaktig hvilke funksjoner som ønskes er ikke avklart, og forslagsstiller er 

åpen for forslag. Området skal utvikles til et offentlig sentrumsområde med forholdsvis høy 

utnyttelsesgrad.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området vest for Hønefoss bru består i dag av kjøpesenter, området øst for brua brukes i 

hovedsak til parkering. Området er en oppfylling av det tidligere løpet til fossen. Øst for 

brua er det en overbygd kanal.  

 

Det er nesten ikke vegetasjon på området, og det er stort sett harde overflater, med unntak av 

ned mot elva. Det går en gangforbindelse gjennom området i nord-sør retning, og også 

gjennom området og videre mot sørøst langs elva. Området er forbundet med gangbro til 

Glatved, og med tursti til Petersøya.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med sentrumsformål, som kan være forretning, 

kontor, bolig eller andre publikumsretta funksjoner, samt parkering. Forslagsstiller har ingen 

konkrete planer for funksjonene på området, og er åpne for innspill. Det forventes relativt 

høy utnyttelse på området.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bymessig, men også å bevare verneverdig bebyggelse i 

planområdet.    

 

Det er ikke avklart hvor store bygningsvolum det totalt kan være snakk om. Planområdet er 

totalt på omtrent 20 daa.  



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i følgende reguleringsplaner (vedlagt):  

64-02 Hønefoss sentrum, der formålene er parkeringsplass, offentlig formål, grøntformål og 

forretning/kontor (bolig nevnes også i dette formålet i planens bestemmelser).  

 

64-21 Ny adkomst Tippen, der formålene er veiformål og parkering. Bestemmelsene for 64-

02 gjelder også for 64-21. 

 

Planer under arbeid i området 

Det foregår planarbeid sørvest for dette planområdet, på Øyaområdet (387 Øya). Både 

planarbeidet for Stormarkedet Tippen som foreslås starta opp nå, og det pågående 

planarbeidet på Øya innebærer transformasjon av sentrumsområder fra industri/parkering til 

sentrumsformål som handel, bolig, kontor og andre publikumsretta funksjoner. Områdene 

grenser til hverandre og må ses i sammenheng, gjerne også i øst-vest retning, der det kan ses 

på mulighetene for gangforbindelse ved brua. Utbygging på Øyaområdet vil få konsekvenser 

for utbyggingsmuligheter vest for brua, og utbyggingsforslag for denne delen av 421 

Stormarkedet Tippen må tilpasses foreslått bebyggelse for Øyaområdet.  

 

Det pågår også planarbeid for Arnemannsveien (385 Arnemannsveien), der hensikten er å 

avklare framtidig løsning for krysning av Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og 

Fossveien.  

 

Det regnes med 2. gangsbehandling av 387 Øya før sommeren. Det arbeides for tiden ikke 

videre med 385 Arnemannsveien. Planforslaget ble 1. gangsbehandla i oktober 2014. 

 

Plantype og avgrensning av planområde  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Ringerike Stormarked AS er forslagstiller.  

 

Avgrensning er vist på side 4 i vedlagt forslag til planprogram, og omfatter areal på begge 

sider av brua, samt noe tilliggende veiareal. Avgrensinga omfatter noe av kommunens 

eiendom for å sikre adkomst til planområdet fra Kongens gate. Det er ikke ønskelig å 

innlemme mer av kommunens eiendom i planavgrensinga.  

 

Det vurderes underveis i prosessen om det er hensiktsmessig å dele opp planområdet, slik at 

det blir to separate detaljreguleringsplaner med hver sin prosess. Dette kan bli aktuelt å 

vurdere med tanke på framdrift.  

 

 

 

 

 

 



Vurdering av utredningsbehov etter forskrift om konsekvensutredning 

Det er krav om utredning av konsekvenser i henhold til forskrift om konsekvensutredning 

fordi planområdet er på mer enn 15 daa og det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet 

på høyere plannivå: 

Planarbeidet faller inn under § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften», 

bokstav 

f) «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I (Bokstav f gjelder ikke for reguleringsplaner der 

det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen er i 

samsvar med overordna plan.)».  I vedlegg I «Planer som alltid skal konsekvensutredes» 

faller planforslaget inn under punkt 1. «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 

m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»  

 

Det planlegges ikke bruksareal til nevnte formål på mer enn 15 000 m
2
.  

 

Dersom planområdet deles opp er det sannsynlig at kravet om utredning av konsekvenser 

etter forskriften faller ut da de to separate planområdene trolig vil være mindre enn 15 daa 

hver. Da gjelder i så fall de generelle utredningskravene i plan- og bygningslovens § 4-2.  

 

Forslagsstiller vurderer behovet i forslaget til planprogram, og konkluderer med at det er 

behov basert på § 4. Dette er en annen begrunnelse enn rådmannens, men konklusjonen er 

den samme.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- gbnr 318/448    – Ringeriks-kraft AS 

- gbnr 318/445, 446, 451, 479, 508 – Ringerike Stormarked AS 

- gbnr 318/249, 504, 509  – Ringerike kommune 

- gbnr 1035/1    – Statens vegvesen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Det skal legges til rette for vekst i Hønefoss, blant annet skal 70 % av nye boliger i 

Ringerike bygges i Hønefoss. Det skal jobbes for å øke kommunens attraktivitet gjennom 

økt tilhørighet til eget lokalsamfunn, som kan oppnås gjennom at innbyggerne inviteres til å 

medvirke i planleggingsprosesser slik som denne, og for bedre folkehelse som kan oppnås 

gjennom effektiv arealdisponering som tilrettelegger for å gå og å sykle.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde. 

Arealbruken innenfor sentrumsområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 

kommune- og regionsenter. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 



Gang- og sykkelvei i kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet går 

gjennom planområdet, og må bevares.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstartsmøte ble avholdt 

16.02.16, se vedlagt referat. 

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Ringerike kommune 

må avgjøre framtidig status for areal innafor planområdet som eies av kommunen.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

I planprogrammet står det at forslagsstiller er åpen for innspill. De legger opp til folkemøte 

etter høring. Det presiseres ikke hva folkemøtet skal innebære.  

 

Forslagsstiller oppfordres til å tilrettelegge for aktiv medvirkning, da planområdet er svært 

sentralt og vil kunne få betydning for innbyggere og besøkende i Hønefoss. Medvirkninga 

bør også skje før 1. gangsbehandling. Dette fordi vesentlige endringer i planforslaget med 

bakgrunn i medvirkning etter 1. gangsbehandling, vil kunne medføre behov for ny 

høringsrunde.  

 

 

Alternative løsninger 



Det vurderes underveis om det er aktuelt å dele opp planområdet slik at det blir to parallelle 

planprosesser.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er generelt viktig at utearealene blir offentlige, og spesielt viktig er det at allmenn 

ferdsel og opphold sikres langs elva.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Det er positivt at planavgrensinga omfatter et helhetlig område, slik at utviklinga kan bli 

mest mulig effektiv og sammenhengende. Det er derfor ønskelig fra rådmannens side at 

avgrensninga som foreslås i forslaget til planprogram beholdes gjennom hele prosessen. 

 

Dette planarbeidet må ses i sammenheng med det pågående planarbeidet 387 Øya.  

 

Grønnstruktur 

Planområdet framstår som grått i dag, med stort sett harde overflater. Rådmannen mener at 

vegetasjon blir viktig i dette utviklingsområdet, slik at området oppleves som grønt og som 

en naturlig forbindelse mellom Petersøya og Glatved.  

 

Naturmangfold 

Ved opprydning av forurensa grunn må det sikres mot avrenning til Storelva, som kan 

påvirke det biologiske mangfoldet i elva.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Deler av Stormarkedet er verneverdig og bør bevares. Fasadene mot brua er et viktig, 

identitetsskapende landemerke for Hønefoss.  

 

Grunnforhold 

Grunnforhold må undersøkes da området er en fylling, og særlig må kvalitet på lokket over 

kanalen vurderes.  

 

Flomfare 

Området er flomutsatt, og store deler av arealene øst for brua ligger innafor sone for 200-

årsflom. Dette begrenser muligheter for kjellere i planområdet, som igjen er en utfordring 

blant annet med tanke på parkering. I utredningene bør det tas spesielt hensyn til fossen og 

dammen. Forslaget til planprogram beskriver ikke tydelig hvordan flomfare skal utredes. 

Hvordan dette skal ivaretas må tydeliggjøres i planprogrammet før fastsetting.  

 

 

 

Utvikling av gode byrom 



Ved utvikling av sentrale byområder er det viktig å planlegge for offentlige uterom av god 

kvalitet. Dette innebærer blant annet fokus på følt skala (både på rom og bygg), 

gjennomgangsmuligheter og tilgjengelige offentlige funksjoner. Det bør i hovedsak være 

publikumsretta funksjoner på gateplan, både for å unngå konflikt mellom boliger og 

offentlige uterom og for å sikre en menneskelig skala og aktivitet på gateplan.  

 

Boliger 

Det bør tilrettelegges for boliger av ulik størrelse for å sikre et mangfold av beboere, fra 

enslige unge til barnefamilier til eldre. Det er også aktuelt å ha leiligheter for vanskeligstilte 

i planområdet.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er grunn til å mistenke forurensing i grunnen ettersom det er bensinstasjon og vaskehall 

på området, men også generelt fordi området ligger sentralt i byen. Dette innebærer at 

grunnen må undersøkes. Dersom det oppdages forurensing i grunn som krever opprydding, 

må det sikres mot avrenning av forurensing til elva.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Området ligger svært sentralt, og forbinder byen og elva. Det er viktig at denne forbindelsen 

ivaretas og er offentlig og tilgjengelig for alle. Elvestien mellom Petersøya og Glatved går 

også gjennom området og må ivaretas langs elva. Rådmannen ber om at nye forbindelser 

(fortrinnsvis gangforbindelser grunnet nivåforskjeller) i øst-vest retning også utredes. I dag 

oppleves det tungvint å gå fra Brutorget til Tippen.  

 

Basert på erfaring fra annet sentrumsnært planarbeid, er det trolig et ønske fra veieier at det 

avsettes areal til framtidig ny utforming av krysset Arnemannsveien/Hønefoss bru/Kongens 

gate. 

 

Det skal gjennomføres trafikkanalyse, men det er ikke redegjort for hva denne skal 

inneholde. Det forutsettes at den blant annet inneholder vurderinger av dagens vei- og 

krysskapasitet. Den må også inneholde vurderinger av etablering av nye gangforbindelser og 

bevaring av nåværende gangforbindelser gjennom området. Samt anbefalinger for framtidig 

trafikksystem innad i planområdet, blant annet innkjøring til parkering. Adkomst til 

tilliggende eiendommer må ivaretas slik at disse kan nyttes på en hensiktsmessig måte.   

 

Nær- og fjernvirkning 

Området er godt synlig fra elva og fra Glatved, og det må søkes å oppnå en riktig skala og at 

bygningene får høy estetisk kvalitet. Særlig viktig er det at elvekanten ikke blir en bakside, 

men at det blir en fin fasade mot elva. Området er synlig og/eller tilgjengelig fra de fleste 

kanter, noe som er viktig å huske på i utforminga. Det bør utforskes hvordan ulike 

bygningshøyder og – volum påvirker landskapsbildet og kvaliteter innad i planområdet, som 

romfølelse og solforhold.  

   



Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av nye næringsareal i sentrum er positivt for handel i Hønefoss, og det er også 

kontorareal og boliger, da dette gir mer folk i sentrum.  

 

Universell utforming 

Lovpålagte krav om universell utforming må oppfylles, også i de offentlige uteområdene.  

 

Uteoppholdsareal, lekeareal, idrett og friluftsliv 

Det må etableres lekeareal av høy kvalitet for de minste barna innad i planområdet. Dette 

kan løses på tak, samt i de offentlige uterommene. Lekeareal for større barn og unge må 

vurderes tilrettelagt i nærliggende områder, slik som ved Hønefoss skole og Petersøya. Det 

må ses på hvordan adkomsten er til disse områdene, og vurderes om det er behov for 

tilrettelegging av denne.   

 

Området ligger i umiddelbar nærhet til Petersøya og elvestien som går langs Storelva og 

Randselva. Det er planer om flere tiltak for å øke tilrettelegging ned mot elva. Det må 

redegjøres for hvordan elva tenkes integrert i planarbeidet. Glatved og Nordre park er flotte, 

tilgjengelige parkområder tett på planområdet.  

 

Folkehelse 

Sentral utbygging er positivt da det tilrettelegger for at flere kan sykle, gå og bruke 

kollektivt, noe som fremmer folkehelse. Det kan også være positivt i et folkehelseperspektiv 

dersom eldre og vanskeligstilte får tilbud om å bo i byen, slik at de får muligheter til å bruke 

byens funksjoner, både fysisk og sosialt.  

 

Forhold til klima – og energiplanen 

Fortetting av bysentrum er i tråd med klima- og energiplanen fordi det muliggjør gange, 

sykling og bruk av kollektivtransport i hverdagen, med korte avstander til mange funksjoner. 

Planområdet ligger innafor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

Medvirkning 

Forslaget til planprogram er lite konkret på hvordan planprosessen skal ivareta medvirkning. 

Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Medvirkning kan gjennomføres på mange måter, blant annet gjennom workshops og 

spørreundersøkelser/intervjuer av brukere av området i dag eller av andre sentrumsområder.  

 

 

 

 

Samlet vurdering 

I dette planarbeidet er det viktig at det etableres gode, offentlig tilgjengelige byrom, særlig 

langs elvekanten. Dette innebærer også at de eksisterende forbindelsene gjennom området 

ivaretas og at nye potensielle forbindelser vurderes.  



 

En utbygging på Stormarkedet og særlig Tippen er en god mulighet for å forskjønne et av 

byens mest sentrale områder, med nærhet til vann og grønnstruktur. Flere boliger og 

arbeidsplasser i sentrum bidrar til å skape liv i byen, både på dagtid og på kveldstid. Det er 

viktig at byens innbyggere kan være delaktige i planlegginga av dette området.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet 

2. Forslag til planprogram, datert 31.03.16 

3. Referat fra oppstartsmøte, 16.02.16 

4. Gjeldende kommuneplan 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

a. 64-02 

i. Bestemmelser 

ii. Kart 

b. 64-21 

i. Kart 

 

 

 

Ringerike kommune, 15.04.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Lars Lindstøl, Ingeborg Faller 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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PROSJEKTBESKRIVELSE
Plannavn STORMARKEDET / TIPPEN

Arkivsak ID
Plan ID
Formål/Hensikt Sentrumsområde

Planavgrensning Avgrensningen er mot nord til litt utenfor elvekanten. Mot vest
reguleringsplanforslaget 387 Øya.
Mot sørvest vil planen avgrenses mot midten av Kongens gate. Dette for å
kunne ta i deg eventuelle behov for å utvide veien eller justere veigeometrien.
I syd eiendomsgrensen til kommunens eiendommer, og vil der overlappe deler
av reguleringsplan 64 Hønefoss sentrum.

Planområdet utgjør et areal på ca 27,5 dekar.
Sammendrag Fortetting/utvikling av Hønefoss sentrum

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram : mars 2016
Utarbeidelse av planforslag : juni 2016
Høring av planforslag : august 2016
Egengodkjenning av plan : jan 2017

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Tronrud Eiendom AS.

Planforslaget vil basere seg på skisseprosjekt for området som blir utarbeidet i
fm utforming av planforslag.

Hønefoss 11.3.2016

Plankonsulent:

Siv. ing Bjørn Leifsen AS, Org.nr. 997 275 675
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1. Innledning 

1.1 Mandat 

Siv ing Bjørn Leifsen AS er forslagsstiller for planen som vil utarbeides på grunnlag av skisseprosjekt.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området består av 
Ringerike Stormarked der deler av bygningsmassen er verneverdig i tillegg til Tippen området som er 
parkeringsplass og overbygget kanal for vann ut fra kraftstasjonen.  

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, og parkering. Planarbeidet har videre til hensikt 
å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  
 
Planen vil bli fremstilt som detaljplan.  

1.3 Planavgrensning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området og gode løsninger for allmennhetens tilkomst til 
elvebredden.  
 

 
Figur 1- Forslag til planavgrensning 
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1.4 Lovgrunnlaget 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
 Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
 RPR barn og unge i planleggingen 
 RPR areal og transport i planleggingen 
 RPR for vernede vassdrag 
 RPR Universell utforming 

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.6.2015 (H-2347B) 
 Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003 
 Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 
 Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 
 Reguleringsplan:  

o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
o «64-21 Ny adkomst Tippen», vedtatt 30.8.1983 
o «292-02 Rutebilplata» vedtatt 22.5.2003 

  «Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012 
 «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011 
 Reguleringsplan «0605-387 Øya» - 1. gangs behandlet 21.10.2014 
 Grønn plakat 
 
 
  

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: Siv. ing Bjørn Leifsen AS, Org.nr. 997 275 675 
Ansvarlig for mulighetsstudie: Snøhetta AS, org nr. 956 169 542 
 
Eierforhold:  
Eiendom Eier Byggeområde Annet 
318/448 Ringeriks Kraft AS x  
318/445 Ringerike Stormarked AS x  
318/446 Ringerike Stormarked AS x  
318/451 Ringerike Stormarked AS x  
318/479 Ringerike Stormarked AS x  
318/508 Ringerike Stormarked AS x  
318/504 Ringerike kommune  x 
0/1/0/0 Elv – ikke reg eier   x 
 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Ringerike Stormarked  AS. Dette selskapet 
eies av Tronrud Eiendom AS.  
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2.2 Fremdrift 

Tronrud Eiendom ønsker en rask planavklaring i området for å kunne videreutvikle området til en 
attraktiv del av Hønefoss sentrum.  
 
Det planlegges å klargjøre for innsending av planforslag til 1. gangs behandling første halvår 2016. 

2.3 Medvirkning 

Tronrud Eiendom vil være åpne for innspill i prosessen med å utvikle eiendommen.  
 
«Stormarkedet» består blant annet av noen verneverdige bygg. Tronrud Eiendom har hatt formøte 
med befaring sammen med Buskerud Fylkeskommune, Kulturminneavdelingen for å innarbeide 
verneinteresser tidlig i prosessen.  
 
Kjøp av eiendommen har vært omtalt i Ringblad 10.9.2015.  
 
Tronrud Eiendom vil ved utvikling av området arbeide videre på prosessen som ble initiert ved 
utvikling av «Øya» området. Snøhetta AS har fått i oppdrag og lage forslag til utvikling av området 
med grunnlag i konseptet som ble utviklet for «Øya». Det tas sikte på at området skal fremstå helhetlig 
som et tyngdepunkt mot fossen/elva i sentrum av Hønefoss.  
 
Det vil være viktig mht å få avklart forholdet til overordnet veinett, slik at det legges opp til spesielt 
samarbeide med Statens vegvesen og Ringerike kommune, i form av møter. 
 
Før saken fremmes for 1.gangsbehandling vil en be kommunen om å innkalle til et samordningsmøte 
med etatene på fylkesnivå, på basis av planskisser som vil være tilgjengelig fra tiltakshavers side. 
 
Det legges opp til å ha et folkemøte etter at saken er sendt ut på høring. Tiltakshaver vil arrangere 
dette. 
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
 
Avgjørende for at saken bør konsekvensutredes er at det i hht forskriftens §4 annet ledd «kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Så siden planområdet ligger så sentralt til velger en derfor 
å fremme planen iht. forskrift om konsekvensutredning.  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde formål, hovedinnhold og virkninger, samt evt. tiltak (KU) med ROS-
analyse, jfr Pbl § 4-3.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

 
Figur 2 - Utsnitt fra Ringerike kommune - kart 
 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv med store åpne flater.  
Planområdet deles av Hønefoss Bru og tar med området rundt «Ringerike Stormarked». Planområdet 
grenser mot Kongensgate i sørvest. Mot sør og øst grenser området mot eksisterende boligområde og 
friområde mot elva.  
 
Mellom planområdet og elva er det opparbeidet gangveg. Området ligger ovenfor «Glatvedt Brygge» 
og i nær tilknytning til den planlagte «Bystranda».  
 
Området er i dag i hovedsak utbygd (Ringerike Stormarked) og opparbeidet til parkering med store 
asfaltflater. Utbyggingens innvirkning på forholdet til omkringliggende landskap vil bli vurdert i 
planarbeidet (jf. Landskapkonvensjonen).  
 

 
Figur 3 – Tippen / Stormarkedet 
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3.2 Grønnstruktur 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 
 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved at 
det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området. Det vil imidlertid være naturlig at utbyggingen forholder seg til elva slik 
at almennhetens bruk av gangvegen sikres på en god måte.  
 

3.3 Arealbruk 

Området vest for Hønefoss Bru preges av Ringerike Stormarked.  

 
Figur 5 – Ringerike Stormarked 2015 
 
Nedre plan mot øst (Tippen) er asfalterte flater som benyttes til parkering. Det er i tillegg etablert 
vaskehall, bensinstasjon og et lite gatekjøkken på området.  
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Området er i kommuneplan for Ringerike i hovedsak avsatt til «Sentrumsområde». Området rundt 
kanal fra Hønefoss kraftstasjon er avmerket som elv og grøntareal, men området er i realiteten 
nedbygd.  
 

 
Figur 6 - Utsnitt kommuneplan 
 
 
Eksisterende reguleringsplaner for området viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass og parkering.   
 

 
Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 
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Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-21- «Ny adkomst til Tippen» 
 

 
Figur 9 - Reguleringsplan 292-02 "Rutebilplata" 
 

 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Naturmangfold 

Området er i hovedsak allerede nedbygd med parkeringsareal, det forventes derved at det ikke vil bli 
store konflikter i forhold til naturmangfold.  
 
Utredning:  
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert 
og oppfylt i planarbeidet.  

4.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  
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Figur 10 - Kulturminnesøk 
 

 
Figur 10 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register 
 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 
regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 
jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 
variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 
er blitt et symbol for Hønefoss.» 
 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 
I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 
1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 
med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 
ble oppført i samme stil.  
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Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 
typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 
hytter mellom sager og møller på Øya.» 
 
SEFRAK-registeret:  
Bygningsmassen innenfor planområdet er ikke registrert i SEFRAK.  
 

 
I 1909-10 ble Hønefoss Brug modernisert med ny fasade mot brua. Med fasader som ble utformet 
med de karakteristiske barokkpregede Jugendgavler som kjennetegner området i dag.  
 
 

 
Figur 11 - Barokk gavlfasader mot Hønefoss bru 
 
I kommunens kartsystem er Stormarkedet registrert som oppført i perioden fra 1875 – 1899 og 
registrert med Høy verneverdi. I tillegg er teglbygning mot vest registrert oppført tidlig i 1900 tallet og 
merket med Høy verneverdi.  

 

 
Figur 12 -fra Ringerike kommunes kulturminneregistrering 
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4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:  

Området inn mot Hønefoss bru har vært sentralt i utviklingen i Hønefoss, da mye virksomhet i byen 
var knyttet til fossen.  
 
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende verneverdi.  
 
Verneverdig bebyggelse/fasader vest for Hønefoss bru må innarbeides i ny plan for utnyttelse av 
området, mens området øst for Hønefoss bru ikke inneholder estetiske kvaliteter i dag.  
 
Utredning:  
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedørende verneverdi.  

4.3 Fareområder 

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
Overskuddsmasser fra byggeprosjektet vil bli håndtert i ht. forskriftskrav (FOR 2004-06-01-931) 
 

 
Figur 13 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

 

4.3.1 Flom 

Flomsonekartet viser området vest for brua ikke berøres av flom. Området øst for brua («Tippen») 
ligger i sonen som er berørt av 200-års flom. Planområdet ligger på kote 70, ca 4 m over 
normalvannstanden i elva her, som flater ut til et stort magasin med stort volum.  



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 14 av 19 
 

 
Figur 14 – Flomsonekart – 200 årsflom 
 
NVE-sin flomsonekartlegging i Hønefoss går opp til området Glatvedt brygge (profil 34). 200-årsflom i 
denne profilen er beregnet til kote 69,8. NVE anbefaler at det legges inn en sikkerhetsmargin på +0,3 
m for arealplaner. Dette vil bli hensyntatt i planleggingen.  
 

 
Figur 15 - Hønefoss 200-årsflom kart NVE 
 
Utredning:  
Forholdet til flom- og rasfare redegjøres for.  

4.4 Støy 

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Hønefoss bru og Kongensgate.  
 
Utredning:  
Det vil bli utarbeidet egen støyvurdering som del av planarbeidet.  
Retningslinjer for behandling av støy T-1442/2012 vil omtales og legges til grunn for planarbeidet.  
 
 

4.5 Luftkvalitet 

Området nærmest Fv35 kan være utsatt for svevestøv og utslippsgasser fra trafikk.  
 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet T-1520 legges til grunn. Alle planer verdier over anbefalte 
grenser vil bli omtalt og vurdert spesielt.  
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Utredning:  
Egen delrapport.  

4.6 Universell utforming 

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil imidlertid være 
naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 
Utredning:  
Temaet innarbeides i planene og dokumenteres som del av planbeskrivelsen.  
 

4.7 Samordnet areal- og transportplanlegging:  

God tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransport må redegjøres nærmere for i 
planarbeidet. Området ligger i kort gangavstand fra Hønefoss togstasjon og «Bussgata» i Hønefoss.   
Planarbeidet vil forholdet seg til Ringerike kommune sine overordnede planer for gang- og 
sykkelveger.  
Eksisterende gangveg langs elvekant vil innarbeides i planforslaget.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen og trafikkanalysen (se nedenfor) 
 

4.8 Teknisk infrastruktur 

4.8.1 Adkomst: 

Området har i dag adkomst med bil fra krysset i Kongensgate som ble opparbeidet i fm utbygging av 
Sentrumskvartalet. Til fots er det adkomst fra nord via ny gangbro øst for Hønefoss Bru og fra fortau 
langs Kongensgate.  
Det er i tillegg etablert trapp fra Hønefoss bru til nedre plan.  
 

 
Figur 16 - Oversikt eksisterende adkomst 
 
Planarbeidet tar sikte på å opprettholde dagens «biladkomst» og bedre adkomstforholdene til området 
for fotgjengere. Det vil bli lagt vekt på løsninger som skaper forbindelse på tvers av Hønefoss bru.  
 
Utredning:  
Egen trafikkanalyse 
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4.8.2 Vann- og avløp:  

 
Figur 17 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 
 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp. Rett sørøst for planområdet ligger eksisterende 
pumpestasjon for kloakk. Det er i tillegg etablert vann og avløpsledninger langs gangveg mot elva.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Utredning:  
Egen vurdering av tilknytning til kommunal infrastruktur, vann med bla brannvannsdekning, avløp og 
system for renovasjon.  
 

4.8.3 Overvannshåndtering: 

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området. Det legges opp til at overvann 
fortrinnsvis håndteres på egen eiendom, evt. ledes til elva og ikke belaster kommunen nett.  
 
Utredning: 
Utredes i samme rapport som vann, avløp og renovasjon. 
 

4.8.4 Energi:  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
Utredning: 
Omtales i planbeskrivelsen 
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4.9 Nærmiljø/Bomiljø 

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt godt tilskudd til byen. Området 
planlegges bygget ut med sentrumsbebyggelse.  
 
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at hoveddelen av 
planområdet er uten grønnstruktur. Planen viser at området ned mot evla regnes som et verdifullt 
område.  

 
Figur 18 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 
 
Området ligger imidlertid med god sikt mot området «Glatvedt brygge» og elva. «Bystranda» 
planlegges etablert øst for planområdet og vil bidra med grønne kvaliteter i området.  
 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på 
Tippen.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen 
 

4.9.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:  

 
Skole 
Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
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Barnehagedekning 
Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet. Det er stort behov for barnehageplasser 
i sentrum. Etablering av barnehage vil bli vurdert i forhold til trafikkbelastning og området egnethet for 
barnehage.  

 
Figur 19 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 
 
Utredning:  
Skole- og barnehagedekningen redegjøres for i samarbeid med kommunale etater og presenteres i 
planbeskrivelsen.  

4.10 Forholdet til «Handelsbyen Hønefoss» 

Området ligger i sentrumsområdet i Hønefoss, utbyggingen vil bidra til å styrke Hønefoss som 
bysentrum. Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  
 
Utredning:  
Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli behandlet i planbeskrivelsen.  

5. Risiko og sårbarhet 

De antatt mest kritiske tema er omtalt her:  
 
Utredning:  
Det vil bli laget egen ROS-analyse og eventuelle behov for hensynssoner etter pbl § 12-6 vil bli vurdert 
i planarbeidet.  

 

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:  

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 
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Fransisturbiner fra 1948 – 1958 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon 
som er en vernet bygning.  
Vann fra Hønefoss II renner gjennom planområdet under eksisterende parkeringsdekke.  
 

5.2 Forurensning i grunnen:  

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det er registrert grunnforurensning i området.  
Lokaliteten er registrert som «Tippen» Lokalitetsnummer: 0605023.  
Området er registrert som kommunalt deponi med ukjent omfang .  

 
Figur 20 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Ved bygging av Hønefoss gamle kraftstasjon ble det tatt ut store mengder grus/stein. Disse massene 
ble tippet ut i elva og er opprinnelsen til navnet «Tippen».  
 
På 1920-tallet ble det igangsatt nødsarbeid med «pukking» av steinmassene som la grunnlaget for 
dagens flate område.  
 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet.  
Eventuell forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. Overskuddsmasser vil bli håndtert etter 
kravene i forskrift (FOR-2004-06-01-931) 
 
 
 
6. Beskrivelse av planforslaget 
 
Snøhetta AS vil utarbeide en «Mulighetsstudie» som vil ligge til grunn for planforslaget.  
Planforslaget vil inneholde «sentrumsformål» der det tas sikte på høy utnyttelse.  
Område vil inneholde boliger og næringsareal som naturlig hører hjemme i sentrum.  
Det tas i tillegg sikte på å sikre gode adkomstmuligheter mellom «Øya» og «Tippen» for fotgjengere.  
 
Planbeskrivelsen vil foruten omtale av planen også gjengi konklusjonene fra konsekvensutredningene 
og ROS-analysen. I tillegg vil planmaterialet bestå av plankart og reguleringsbestemmelser.  
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Detaljregulering for Stormarkedet Tippen  

- referat fra oppstartsmøte  

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Hønefoss sentrum 

Gnr/bnr: 318/451, 488, 445, 446, 479, 508, 504 

Planområdets størrelse, ca daa: 20 

Dagens innhold og bruk: Handel og parkering, gjennomgang for fotgjengere 



 

 

Forslagsstillers planinitiativ: «Å utvikle området til et sentralt sentrumsområde i byen og ved 

elva». Foreslåtte formål: sentrumsformål. Forslagsstiller ønsker at området skal ha 

sammenheng med Øya-området i vest.  

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Sentrumsformål 

 

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan:  

 64-02 formål: parkering, forretning, kontor 

 64-21 formål: parkering, vei 

 64-11 formål: forretning, kontor 

☒ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 292-02 formål: vei 

 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 387 Øya, sentrumsformål 

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☒ Folkehelsemeldinga 

☒ Energi- og klimaplan 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☒ Grønn plakat 

☒ Kommunedelplan for gående og syklende 

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

Mulighet for større kontorarbeidsplasser ble nevnt i møtet, da området ligger svært 

sentralt til, både med tanke på nåværende busstilbud og framtidig togtilbud. 

☒ Konsekvenser for sentrum 

 Det forutses at området blir et positivt tilskudd til sentrum, for allmennheten.   

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 



 

ABY og forslagsstiller er enige om at området bør ha høy utnytting, uten at det er gått 

konkret inn på utnyttelsesgrad. Det er viktig å finne en balanse mellom høy utnyttelse 

og god kvalitet på byrommene. 

☒ Møteplasser og byrom 

Det ble presisert flere ganger i møtet at det er viktig at området forblir offentlig og lett 

tilgjengelig. Områdene som vender mot elva må være romslige slik at de oppleves 

som gode uteoppholdsareal.  

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☐ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☐ Landbruk, jord og skog 

☒ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

Det er gjennomført møte med Buskerud fylkeskommune angående stormarkedet og 

bevaringsverdi for disse byggene. Forslagsstiller er klar over verneverdiene her. Det 

skal ses på mulighetene til å kun bevare fasade dersom det viser seg at det kun er 

fasaden som har verneverdi. Forslagsstiller har også et bevisst forhold til pipa på 

området, og hvordan denne kan påvirkes dersom det bygges høyt rundt den. Generelt 

skal ny bebyggelse ta hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse.  

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

Området ligger langs Kongens gate og Hønefoss bru som er sterkt trafikkert, og ved 

krysset sør for Hønefoss bru som er et av de mest trafikkerte kryssene i Hønefoss. Det 

er ikke kjent at det er gjort målinger av luftforurensing i området.  

☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 

Det er grunn til å mistenke om forurensing i grunn (er et eldre, sentralt byområde – 

mulig også vaskehall og bensinstasjon), og det må derfor gjennomføres undersøkelser.  

☐ Radon 

☒ Grunnforhold 

☒ Flom 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei 

Det går skolevei gjennom området i dag, men det vil trolig ikke være skolevei i 

framtida.  

☒ Lekearealer 

Viktig å sikre gode lekeareal, og generelt ta hensyn til barn og unges behov, blant 

annet med tanke på trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter.  

 



 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger 

☐ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp  

Det går ingen store ledninger gjennom området, men det går en hovedledning langs 

Sentrumskvartalet og gjennom Stormarkedet. Det er også ledninger som må tas 

hensyn til rundt krysset. Kommunens interesser ved pumpestasjonen må ivaretas. Det 

er god vannkapasitet i området.  

☒ Overvannshåndtering 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning 

 Dagens dekke er trolig ikke dimensjonert for stigebil.  

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole  

☒ Barnehage 

Det er alltid behov for økt barnehagekapasitet, men det er ingen konkrete planer om 

barnehage i dette området. Det er positivt om barnehage vurderes i 

utviklingsforslaget.  

☒ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

Biladkomst fra krysset i Kongens gate. Mindre plasskrevende utforming av 

avkjørselen fra Kongens gate må vurderes.  

 

 

Det skal ses på muligheter for adkomst for myke trafikanter fra Øya-området. Det er 

viktig at dagens forbindelser for gående og syklende gjennom området bevares. 

☒ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

Området må være offentlig tilgjengelig og føles offentlig, og tilpassa gående og 

syklende.  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

Det er utfordringer knytta til parkeringsløsning under bakken grunnet flomfare.  

 

Det ble stilt spørsmål om parkeringsplassene på Tippen er tiltenkt Showscenen på 

Glatved. Etter møtet er det avklart at bestemmelsen for Showscenen er at parkering 

kan skje utenfor planområdet, ikke spesifikt på Tippen. 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☒ Friluftsliv 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

Viktig å ivareta dagens gjennomgang nord-sør. Vurdere nye løsninger for kryssing av 

veikrysset vest i planområdet.  

 

Boligkvalitet 



 

☒ Antall og type boliger 

 Det bør legges opp til et variert boligtilbud, også for eldre og bevegelseshemmede, 

som kan ha behov for å bo sentralt for å ha tjenester lett tilgjengelig. Spesielt ble det også tatt 

opp mulighet for samarbeid med kommunen om kommunale leiligheter.  

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse 

☐ Annet:  

 

Forholdet til krysset på Hønefoss bru 

Krysset på Hønefoss bru vil trolig bli et tema. Det må søkes å få klarhet i hvilke planer som 

finnes/skal lages for dette krysset, slik at rammene blir klare for forslagsstiller. Dette må 

gjøres gjennom dialog mellom de involverte partene Ringerike kommune, Statens 

vegvesen/Buskerud fylkeskommune og forslagsstiller. 

 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☒ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav f: vedlegg I, pkt. 1) næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000 m
2
 

 

☒ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☒ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav: § 2 bokstav f 

 

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, spesifiser: eventuelle anlegg som skal tas over av kommunen eller Statens 

vegvesen/Buskerud fylkeskommune. 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☒ Ikke avklart 

 

☒ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. 

dimensjonering og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  



 

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning før 1. 

gangsbehandling. Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi utviklingsforslaget er i hovedsak i tråd med 

kommunens ønsker for området: sentrumsfunksjoner og offentlige arealer.  

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart fordi området er svært 

sentralt og er og vil bli viktig for Hønefoss som by og byens befolkning. Det er krav om 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.   

 

Dersom det ikke kommer «merknader av betydning» fastsettes planprogrammet administrativt på 

delegert myndighet fra hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.  

 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak: 

forslag til planprogram 

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

 

 

12. Planavgrensning 

Avgrensning ble ikke vist i møtet, og må inngå i forslaget til planprogram. Det er ikke avklart 

hvor store deler av kommunens eiendom som skal inngå i planavgrensinga, men adkomst til 

planområdet fra Kongens gate må sikres. 

 

Muligheten for å dele planen i to (en del på hver siden av brua) ble også diskutert. 

Forslagsstiller ønsker at dette alternativet skal være en del av oppstartsvarselet.  

 

Forslagsstiller ønsker en intern høring før 1. gangsbehandling for å avklare forhold 

administrativt før planforslaget sendes til politisk behandling og offentlig ettersyn. 

Forslagstiller har ønske om at administrativ tilbakemelding prioriteres for å sikre rask 

fremdrift. 

 

 

 

13. Krav til planforslaget 



 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 

til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☒ Det er ønskelig med et underveismøte, og avklaring av forventa framdriftsplan. Spesielt er 

tidsperspektiv for avklaringer for krysset på Hønefoss bru viktig.   

 

Forslagsstiller ønsker å få avklart mest mulig så tidlig som mulig, også eventuelle 

krav/ønsker kommunen skulle ha. Kommunen viste til de pågående parallelloppdragene for 

byplanarbeidet som skal ende i et områdeprogram med føringer for videre planlegging i 

Hønefoss. 

 

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  

ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende planer. 

 

Referent: Ingeborg Faller 

Tlf: 32 11 74 61 

ingeborg.faller@ringerike.kommune.no 
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Arkivsaksnr.: 16/2235-1   Arkiv:   

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Planlagt styrking av opplæringen på de laveste trinnene tas til orientering. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Bakgrunn 

 

Under behandlingen handlingsprogram og budsjett 2016, 10.12.15, vedtok kommunestyret 

følgende verbalforslag: 

 

2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 

hvor man ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen på de 

laveste trinnene. 

 

Saksutredning 

 

Kommunene i Norge fikk i vinter informasjon fra kunnskapsdepartementet om at alle 

kommuner vil motta tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Tilsammen er det 

bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene. 

Ringerike kommune vil motta ved 3,6 millioner øremerkede kroner til styrking for skoleåret 

2016/2017.  

Administrasjonen har fordelt denne summen til skolene med barnetrinn på bakgrunn av 

antall elever på 1.-4. trinn høsten 2016. Dette betyr omtrent 1 lærerstilling ved de største 

skolene, og mindre til skolene med færre elever. 

 Stillingene skal gå til konkrete styrkingstiltak på 1.-4. årstrinn. 



 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen vurderer at denne tilleggsbevilgningen, som er en direkte styrking av 

opplæringen på de laveste trinnene, svarer ut vedtatt verbalforslag nummer 2 i 

handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016. 

Rådmannen mener også det er fint at det er knyttet forskning til dette tiltaket, så det kan bli 

mulig å se hvilken effekt økt lærertetthet har for elevene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arkivsaksnr.: 16/1465-1   Arkiv:   

 

Søndre Kirkemoen - salg av tomt, evt. makeskifte  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til gjennomsnitt av takstene, ca. kr 960 000 ,-, 

til eier av gnr. 274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

I forbindelse med Ringerike kommunes forespørsel i 2009 til eier av gnr. 274, bnr. 5 og 413, 

og eier av gnr. 274, bnr. 146 og 148 om å få anlegge fortau langs Gamle Ådalsvei, samt 

gangvei fra E16 over disse eiendommene, ble det i 2013 igangsatt regulering av området 

som innbefattet del av Ringerike kommunes eiendom gnr. 274, bnr. 79.  For å få en helhetlig 

utbygging av dette området ønsker Ringerike kommune å selge sin del av eiendommen, 

liggende innenfor reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen, gnr. 274, bnr. 79 til utbygger. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Den 02.04.2009 sendte Ringerike kommune v/Miljø- og arealforvaltning forespørsel til eier 

av gnr. 274, bnr. 5 og 413 og eier av gnr. 274, bnr. 146 og 148, om evt. å få opparbeide, 

vedlikeholde og brøyte en gang- og sykkelvei fra undergangen under E16 over Søndre 

Kirkemoen fram til Gamle Ådalsvei. Ringerike kommunen ønsket å inngå kontrakt som 

stadfestet plikter og rettigheter «inntil en ny reguleringsplan foreligger». Dette sa 

grunneierne ja til.  En slik kontrakt ble ikke fremlagt av kommunen. 

 

Den 16.11.2009 ble Ringerike kommunens ønske om et fortau langs Gamle Ådalsvei drøftet 

i lys av at Ringerike kommune hadde fått avsatt midler fra «krisepakke 2009». Ringerike 

kommune v/Miljø- og arealforvaltning vurderte to alternativer for hvor gang- og 



sykkelveien skulle legges – om arealet skulle tas fra begge sider eller kun en. Det ble 

skissert to løsninger: en avtale uten at det ble laget reguleringsplan, eller en reguleringsplan 

som skulle sendes på høring. 

 

Fra Ringerike kommune ble det 08.02.2011 uttalt til Ringerikes Blad at det var lite som 

tydet på at gang- og sykkelveien over Søndre Kirkemoen ville bli påbegynt våren 2011, da 

det hadde vært spørsmål internt i kommunen om hvem som skulle ta initiativ i saken. 

 

29.01.2013 ble det fra Miljø- og arealforvaltning sendt invitasjon til 15 adressater i 

forbindelse med møte om trafikkforholdene på Hallingby 14.03.2013.  Her var temaene bl.a. 

«gående lang E16», «gangvei fra undergang opp på vestsida» og «fortau langs Gamle 

Ådalsvei».  

I referatet etter dette møtet framkom det et ønske fra Statens vegvesen om et alternativ til å 

etablere en gang og sykkelvei langs E16.  Samtidig kom det fram et ønske fra Ringerike 

kommune om gangveiforbindelse mellom undergangen under E16 og Gamle Ådalsvei. 

Konklusjon på møtet var at kommunen skulle innkalle Mari Heen til et møte for å avklare 

forhold rundt bruk av hennes eiendom. 

Den 16.10.2013 var det et nytt møte mellom Ringerike kommune og Mari og Anna S. Heen.  

Konklusjonen her var at Ringerike kommune ønsket å anlegge gang- og sykkelvei over 

Søndre Kirkemoen samt fortau langs Gamle Ådalsvei, og at kommunen trengte areal til 

disse formålene.  

 

I juli 2013 ble Mari og Anna S. Heen kontaktet av en utbygger som ønsket forretningstomt i 

området. Grunneierne ble da anmodet av Ringerike kommune om å regulere hele området, 

noe de gjorde. Innenfor det regulerte området i reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen, 

ligger en del av den kommunale eiendommen gnr. 274, bnr. 79. Ringerike kommunen sa ja 

til at denne eiendommen kunne være med i planen. 

 

Kjøper ønsker å få del av gnr. 274, bnr. 79 makeskiftet mot arealet som går til kommunale 

veier, gang- og sykkelsti samt fortau langs Gamle Ådalsvei innenfor reguleringsplan 396, 

Søndre Kirkemoen, da utbygging av infrastruktur er pålagt utbygger i h.h.t. 

reguleringsplanen.   

Ved kommunal opparbeidelse av gangvei fra E16 fram til Gamle Ådalsvei, ca. 41 m, samt 

fortau langs Gamle Ådalsvei, ca. 450 m, som forespurt eierne i 2009, ville kostnaden for 

kommunen ved opparbeidelse av dette vært ca. kr 1 200,- pr. løpemeter vei. Anslått kostnad 

for opparbeidelse av ca. 491 m veilengde er ca. kr 589 200,-. 

Et eventuelt makeskifte har siden 2009 vært et aktuelt tema i møte med grunneierne. 

Ringerike kommunes praksis i utbyggingsområder er at det er utbygger som står for 

opparbeiding og bekostning av infrastruktur. Etter etablering blir infrastruktur overdratt til 

kommunen vederlagsfritt fra utbygger.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Arealet på tomten liggende 

innenfor reg.plan 396 er ca. 3 630 m², og ligger mellom E16 og Gamle Ådalsvei. Arealet er 

slik takstene påpeker meget godt egnet for utvikling. Pr. i dag er arealet gjengrodd med trær 

og busker. 

 



 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reg.plan 396, Søndre 

Kirkemoen. 

 

Juridiske forhold  

 

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer 

for salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom 

selger og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en 

økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om 

kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir 

solgt til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en 

uavhengig vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to 

prosedyrene er det ikke nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget 

skjer på markedsmessige vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese 

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av del av gnr. 274, bnr. 

79.. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen 

gjennom en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en 

auksjon og tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til 

markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. 

Salgsobjektet var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette 

ble salget godkjent etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. 



Mer spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle 

potensielle kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området 

Tjuvholmen i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende 

utbygging av eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for 

offentligheten, det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy 

estetisk standard på utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel 

er utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

ingen betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  

 

 

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, 

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til 

Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien 

er et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 

takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 



kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, 

kan det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å 

vedlikeholde eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet. 

 

Alternative løsninger 

1. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til takst, kr 810 000,-, til eier av gnr. 

274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen. 

2. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, selges til takst/verdivurdering, kr 1 110 000,-, 

til eier av gnr. 274, bnr. 5, utbygger av Søndre Kirkemoen.  

3. Del av eiendommen gnr. 274, bnr. 79, makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti, 

med utbygger av Søndre Kirkemoen. Resterende areal selges til utbygger av Søndre 

Kirkemoen for kr 260,-/m2 som er et gjennomsnitt av to takster. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anser at gjennomsnittet av de to takstene gir et godt bilde av prisnivået på 

Hallingby.  

På tross av historikken i saken mener Rådmannen at det er riktig å selge eiendommen, 

fremfor å makeskifte, for å følge vanlig praksis i utbyggingssaker. 

Rådmannen har ikke funnet omsetning av bolig eller næringseiendom på Hallingby som kan 

gi støtte for vurderingen. Rådmannen peker på saken om Furuvangtomta på Sokna til støtte 

for denne vurderingen. 

 

Vedlegg 

 

Reguleringsplan 396, Søndre Kirkemoen m. bestemmelser. 

Takst – Gamle Ådalsvei, Hallingby 

Verdivurdering av tomt i Gamle Ådalsvei, Hallingby 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKEKOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_369DETALJREGULERING FOR SØNDREKIRKEMOEN

UtarbeidetavSivilingeniørBjørnLeifsenAS,13.4.2015
Sistrevidert10.11.15

1.gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning08.06.15,sak43/15
Offentlig høring18.06.15– 24.08.15
2.gangsbehandlingi hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning30.11.15,sakXX/15
2. gangsbehandlingi formannskapet01.12.15,sakXX/15
Vedtaki kommunestyret10.12.15,sakXX/15

Endringsliste:
Nr Endring Dato Sign.

1. Reguleringsformål

Områdetsomer regulerter innenfordenreguleringsgrensesomervist på
plankartet.Områdetregulerestil følgendeformål (plan-og bygningsloven§ 12):

-§ 12-5.1Bebyggelseoganlegg
Boligbebyggelse– frittliggendesmåhusbebyggelse,BFS1-4
Boligbebyggelse– konsentrertsmåhusbebyggelse,BKS1-4
Boligbebyggelse– blokkbebyggelse,BBB
Forretninger,BF
Fellesgårdsplass,f_BGP
Felleslekeareal,f_BLK1-2

-§ 12-5.2Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Offentlig veg,o_SV1-2
Fellesogprivat kjøreveg,f_SKV1-2 ogSKV3
Offentlig og fellesfortau,o_SF1-4,f_SF5
Offentlig gang-/ogsykkelveg,o_SGS1-5
Offentlig annenveggrunn- grøntareal,o_SVG1-12
Parkering,SPA1

-§ 12-5.3Grønnstruktur
Grønnstruktur,G1-4
Park,GP

-§ 12-6Sikringssoner
Frisikt,H140_1-5
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§ 2. Fellesbestemmelser
1. Kulturminner
Dersomdetunderanleggsarbeiderskulleframkommeautomatiskfredetekulturminner,
måarbeidenei henholdtil kulturminneloven,straksstansesog fylkeskommunen
varsles.

2. Universellutforming
Det skal leggesvekt på universell utforming, slik at alle allment tilgjengelige anlegg
innenforbådeoffentlige veganleggog de privatebyggeområdeneskal utformesslik at de
kanbenyttespålike vilkår avsåmangesommulig.

FORMÅLSBESTEMMELSER.
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 3. Bebyggelseoganlegg

3.0Fellesbestemmelser
1. Byggegrense
Bygningerskalplasseresinnenforbyggegrense.Byggegrenserervist påplankartet.

2. Byggesøknad
Ved byggesøknadskalfølgendeværedokumentert:

· Husplassering,bebyggelsensartogutforming,tilpasningtil omgivelsene,planlagt
gjerdemedhøydeover0,5meterogutnyttelseav ubebygdareal.

Sammenmedsøknadom tiltak, skaldetinnsendes:
· Utomhusplansomviserhvordandenubebygdedelenav tomtaskalbehandles,

hvordaneksisterendevegetasjonskalbeholdesoghvordanny vegetasjonskal
etableres.Utomhusplanskaldokumentereat parkeringsområderer tilrettelagt for å
sikretrafikksikkerhetfor gåendeog syklendeinnadpåparkeringsarealene.
Eksisterendevegetasjonskalbevaresi størstmulig grad.

Utomhusplanenskalutarbeidesi mål1: 500ogvisekotesattdetaljplassering av
bebyggelse,parkering,veierog terrengendringer.

· Fasadeopprisssomviserfargebruk,materialvalgog vindusplassering.

3. Parkeringsdekning
Parkeringsdekningskalværei trådmedkommunaleparkeringsforskrifter.Dettegjelder
ogsåsykkelparkering.

4. Utforming,plasseringoghøydepågjerde
Gjerdetillatesoppført,menskalikke væretil hinderfor sikt i utkjørsler,vegkryssosv.
I frisiktsonesomervist påplankart,samti øvrigekryssog i utkjørsler, kangjerdeha
høydeinntil 0,5meter.Gjerdeskalplasseresi nabogrenseogkanutenomfrisiktsoneha
høydeinntil 1 meter.Inngjerdingav tomtenemåanmeldestil det fasteutvalgfor
plansaker,somskalgodkjennegjerdersplassering,høyde,konstruksjonog farge.

5. Radon
Det skalgjennomføresbygningsmessigetiltak for å redusereinntrengingav radongassi
nyebygninger-såfremt detikke for denenkeltetomt ergjennomført radonundersøkelser
av byggegrunnensomdokumentereratdetteikke er nødvendig.
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6. VA-anlegg
Det skalværeminimum4 metersavstandfra kommunensVA-ledningerog signalkabler
til bygningerog fastekonstruksjoner.Hvis bygg/konstruksjonerkommeri konflikt med
eksisterendeVA-anlegg,skalutbyggerbekosteflytting avdisse.

7. Støy
Tiltak skalutføresslik at støyverdieneer i henholdtil T-1442(2012)”Retningslinjefor
behandlingavstøyi arealplanlegging”.

8. Tilgjengelighet– Universellutforming
Det skalleggesvekt påuniversellutforming,slik at byggoganlegginnenfor
byggeområdenekanbenyttespålike vilkår avsåmangesommulig.

§ 3.1Bebyggelseoganlegg

3.1.Boliger - Frittliggendesmåhusbebyggelse.BFS1-4.(jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)

PåområdeneBFS1-4kandetoppføresfrittliggendesmåhusbebyggelsemedtilhørende
parkering,i form av eneboligerog/ellerkjededeeneboliger.

3.1.1.Utnyttingsgrad(jf. pbl. § 12-7,pkt.5)
Maksimalmønehøydeskalvære9 meterovereksisterendeterrengrundtvegglivet.
Tillatt utnyttelse% BYA=30 %.

3.1.2.Boderog lignende
Mellom bygningeneoggårdsrommenekandetplasseresboder,porterog mindre
takoverbygg.

3.1.3.Utforming
Takformenskalværesaltak.

3.1.4.Adkomst
Adkomsterkun tillatt fra SV3 og4.
3.1.5.Tomteoppdeling.
Innenområdenekangrunnendelesi tomteretterenfellessituasjonsplan.

3.1.6.Grunnforhold.
Områdenekanikke bebyggesfør grunnforholdeneerundersøkt.Fundamenteringog
kjellerløsningerskalværei hht fagligevurderinger.

3.2.Boliger - Konsentrertsmåhusbebyggelse.BKS1-4.(jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)

PåområdeneBKS1-4kandetoppføreskonsentrertsmåhusbebyggelsemedtilhørende
parkering,i form av rekkehus,kjededeboligerog/ellerflermannsboliger.

3.2.1.Utnyttingsgrad(jf. pbl. § 12-7,pkt.5)
Maksimalmønehøydeskalvære9 meterovereksisterendeterrengrundtvegglivet.
Tillatt utnyttelse% BYA=45 %.
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3.2.2.Adkomst
Adkomsterkun tillatt fra SV3 og4.

3.2.3.Tomteoppdeling.
Innenområdenekangrunnendelesi tomteretterenfellessituasjonsplan.

3.2.4.Grunnforhold.
Områdenekanikke bebyggesfør grunnforholdeneog grunnvannstanderundersøkt.
Fundamenteringog kjellerløsningerskalværei hht fagligevurderinger.

3.3.Boliger - Blokkbebyggelse.BBB. (jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)

PåområdetBBB kandetoppføresblokkbebyggelsemedtilhørendeparkering.

3.3.1.Utnyttingsgrad(jf. pbl. § 12-7,pkt.5)
Maksimalhøydeskalvære9movereksisterendeterrengrundtvegglivet.
Tillatt utnyttelse% BYA=40 %.

3.3.2.Utforming
Takformenskalværeflatt tak.

3.3.3.Grunnforhold.
Områdenekanikke bebyggesfør grunnforholdeneog grunnvannstanderundersøkt.
Fundamenteringog kjellerløsningerskalværei hht fagligevurderinger.

3.4.Forretninger.BF. (jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)
PåområdetBF kandetoppføresforretningermedtilhørendeparkering,snuplassog
vareinntak.Detsettesingenbegrensningeri typeforretninger,bortsettfra kjøpesentersom
ikke tillatesoppførther.

3.4.1.Utnyttingsgrad(jf. pbl. § 12-7,pkt.5)
Maksimalhøydeskalvære8movereksisterendeterrengrundtvegglivet.
Tillatt utnyttelse% BYA=50 %. I utnyttelsesgradeninngårikke asfalterteflater.

3.4.2.Utforming
Takformenskalværeflatt tak.

3.4.3.Støytiltak
I grensamellomområdeneBF ogG1 kandetsettesstøyskjerm.Skjermenshøydefastsettes
vedbyggesøknadi områdeBF.

3.5.Felleslekeplassf_BLK1-2. (jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)
Områdenef_BLK1-2 er felleslekeplasserfor boligeneinnenplanområdet.

Lekeplassenekanopparbeidesbådemedmykeog hardeflater,og skalmøbleres med
lekedyr,sandkasse,huskestativogsitteplasser.I grensenemotnaboerskal degjerdesinn
medinntil 1,5meterhøyttettegjerder.
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3.6.Fellesgårdsplass.f_BGP.(jf. pbl. § 12-7,pkt. 1)

Områdetf_BGPer fellesgårdsplassfor BBB. Områdetskalogsåværeatkomstområdefor
områdeBBB. Påarealenekandetoppføresgarasjerogbiloppstillingsplasser.Flatenekan
opparbeidesmedhardtdekke.

4. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur

§ 4.0Fellesbestemmelserfor samferdselsanleggog teknisk infrastruktu r.
1. Formål
Områdeneskalnyttestil formålveger,kjøreveger,fortau,gang-/sykkelveger,annen
veggrunn-grøntarealogparkering.

2. Tekniskeplaner
Anleggsomkommunenskalovertaoghavedlikeholdav skalutføresi henholdtil planer
sompåforhåndergodkjentavkommunen.

3. Vegstandard
Vei medtilhørendeavkjørslero.l. skalværeutformetmedenstandardsomdetfremgårav
kommunaltekniskveinormutgitt avNorskeKommunersSentralforbund1981,ellerbedre.

4. Avkjøringsforhold
Avkjørslerskalværei henholdtil kommunalnorm.

5. Fartsdempere
Det kanetableresfartsdempendetiltak i veibanen.

6. Utførelseav terrengbehandling
Terrengsomerberørtav utbyggingskalgisparkmessigsluttbehandling.

§ 4.1Veg
1. Reguleringsformål
Områdeo_SV1skalnyttestil offentlig veg.
Områdeo_SV2skalnyttestil offentlig veg.
Områdenef_SV3og 4 skalnyttestil fellesvegerfor tilstøtendebyggeområder.

§ 4.2Kjøreveg
1. Reguleringsformål
Områdef_SKV1 og2 skalnyttestil offentlig kjøreveg.
OmrådeSKV3 skalnyttestil privatkjøreveg.

§ 4.3Fortau
1. Reguleringsformål
Områdeneo_SF1-4skalnyttestil offentlig fortau.
Områdenef_SF5skalnyttestil fellesfortau.

§ 4.4Gang-/sykkelveg
1. Reguleringsformål
Områdeneo_SGS1-5skalnyttestil offentligegang-/sykkelveger.
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§ 4.5Annenveggrunn- grøntareal
1. Reguleringsformål
Områdeneo_SVG1-12skalbenyttestil offentlig annenveggrunn-grøntareal.Områdeneskal
tilsåsogbehandlesparkmessig.

I områdeneo_SVG9,o_SVG11ogo_SVG12skaldetoppføresstøyskjerm/-voll.Høyden
skalværeinntil 3 meteroverhøydentil tilstøtendeE16.Høydenfastsettesendelig ved
byggesøknaderi feltenefor boligbebyggelse.

§ 4.6Parkering
1. Reguleringsformål
OmrådeSPA1skalbenyttestil privatparkering.

5. Grønnstruktur

§ 5.1Grønnstruktur
1. Formål
OmrådeneG1-4skalnyttestil formål grønnstruktur.

2. Bruk
Områdenekanopparbeidesmedstedegneplanterog trær.

§ 5.2Park
1. Formål
OmrådeGPskalnyttestil formålpark.

2. Bruk
Dersomområdetskalopparbeidesmedny vegetasjon,skalvegetasjonenværestedegen.

6. Hensynssoner

§ 6.1Sikringssoner
1. Formål
OmrådeneH140_1-5er avsatttil sikringssonefrisikt i forbindelsemedvegkryss.

2. Bruk
I frisiktsoneneskalanleggellervegetasjonikke værehøyereenn0,5m overtilliggende
veggrunn.
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OG LIGNEND E

7. Rekkefølgebestemmelser

1. Tilknytning til offentligevann-ogavløpsanlegg
Det kanikke gisbyggetillatelsefor bygningerfør kommunenhargodkjent
at tilknytning til slike anleggkanskje.

2. Utbyggingsavtaleog godkjenningav tekniskeplaner
Dersomkommunenskalovertatekniskeanlegg,måutbyggingsavtaleog godkjenningav
tekniskeplanermellomutbyggerogkommunenforeligge,før detgis igangsettingstillatelse
for disseanleggene.

3. Brannvann
Det kanikke gis igangsettingstillatelsefor bygningerfør deter
dokumentertat brannvannforsyningentilfredsstillerbrannvesenetskrav.

4. Grunnforhold
Det gis ikke ramme-og/ellerigangsettingstillatelsefor BFS,BKS ogBBB før grunnforhold
og grunnvannstanderundersøkt,og eventuellekravsattsomfølgeavutredningene
oppfylles.

5. Fortauoggang-/ sykkelveger
O_SF1,2og5 og o_SGS1medtilhørendesideanlegg(annenveggrunn-grøntareal)skal
opparbeidesinnendetgis brukstillatelsefor nybygginnenBF og/ellerBBB.

O_SF3-4ogo_SGS2-5medtilhørendesideanlegg(annenveggrunn-grøntareal)skal
opparbeidesinnendetgis brukstillatelsefor nybygginnenBKS1-4og/ellerBFS1-4.

6. FotgjengerfeltGamleÅdalsvei
Det måopparbeidesfotgjengerfeltoverGamleÅdalsveimellomo_SF1ogeksisterende
gang-og sykkelveipåvestsidenavGamleÅdalsveifør detkangisbrukstillatelsefor
bygningeri planområdet.

7. Støy
Støypåuteplassogutenforrommedstøyfølsombruk ikke skaloverskride55dB.
Innendørsstøynivåi støyfølsommeromskalikke overskrideLekv=30dBA.

Det kanikke gisbrukstillatelsefor bygge-oganleggstiltakinnenforreguleringsplanenfør
nødvendigestøytiltakmot støyfra E16 erplanlagtog gjennomført.Jfr støyrapportav
15.4.2015.

Tiltak skalutføresslik atstøyverdieneer i henholdtil T-1442(2012)”Retningslinjefor
behandlingavstøyi arealplanlegging”.

Støypåhverenkeltboligeiendomskaldokumenteresvedbyggesøknad.Om nødvendig
skalutførestiltak påbygningerfor å innfri støygrensenei 2.etg.

Støyfra butikkvirksomhetenogmedfølgendekjøretøyskaldokumenteresved
byggesøknadfor BF, og avbøtendetiltak skalgjennomføres.



8

396detaljreguleringfor SøndreKirkemoen.Ringerikekommune. Sivilingeniør BjørnLeifsenAS

8. Universellutforming
Førdetgis igangsettingstillatelsefor byggetiltak,krevesdetutomhusplansom
dokumentererat offentlig tilgjengeligeområdersomberøresav tiltaket eruniverselt
utformet.

9. Lekeplasser
Førdetgisbrukstillatelsefor boligeneinnenplanområdetskallekeområdenef_BLK1 og
f_BLK2 væreopparbeideti henholdtil § 3.5.

10.GrøntområdeparkarealGP
Førdetgisbrukstillatelsefor forretningi felt BF skalparkområdeneGPværeopparbeidet.
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1.0

Gnr.274 b¡r.79

Eiendomsservice Ringerike AS

ST¡øNNSMESSIG VERDIVURDERING Av GAMLE ÅDALSyEI

1.1. Oppdragsgiver Ringerike Kommune
Pb 123 sentrum,
3502 Hønefoss

1.2. Mandat: r

Oppdragsgiver Ringerike Kommune v/Torun Kaspersen har bedt EiendomsService
Ringerike AS ved siving. og takstmann Dagfinn B. Aslaksrud å besiktige overnevnte
eiendommer for ä avgi en vurdering av markedsverdien på objektet som råtomt og
regulert, dvs. boligområde. Rapporten skal benyttes som grunnlag for overdragelse av
eiendommen. Verdi ansettelsen forutsettes overdragelse av hele eiendommen og er
foretatt på grunnlag av skjønn.

o Markedsbetraktning.

1.3. Forutsetninger:
Rapporten er utarbeidet på følgende grunnlag og forutsetninger:
1.3.1 EiendomsService Ringerike AS har ikke målt opp tomtene.
1.3.2 Det er ikke kontrollerte hvorvidt eiendommen har offentlige påbud, krav til

grunnundersøkelser, tinglyste servitutter utover det som er benyttet i rapporten.
1.3.3 Eier er positiv til overdragelse av eiendommen.
1.3.4 For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner og erfaringer med

eiendomsmarkedet generelt og referanse eiendommer spesielt.
1.3.5 Alle verdier er inkl. mva.

2.0 Gmr¡wr.¿.csDATA oc cENERELL ETENDoMSIi\F oRMASJoN
2.1 Befaring og besiktigelsen fant sted 17.03.2016.
2.2 Dokumenter og opplysninger:
Følgende dokumenter er blitt benyttet i utarbeidelse av rapporten:

,2.2.1 Situasjonskart
2.2.2 Kommunedelplan
2.2.3 Reguleringsplan.

2.3 Hjemmelshaver
Gnr.274bw.79, hjemmelshaver til eiendommen er Ringerike Kommune

2.4 Reguleringsbestemmelser og areal planer
Området er regulert i2015, Søndre Kirkemoen Plan nr. 396 til boligbebyggelse.

Askveien 6, 3510 Hønefoss, Tlf: 92 41, 82 00, Mobil: 92 46 22 17, Fthsnr. :976956419 mva
K:\ES as\Teknisk\TAKST\2016\RK\Hallingby\Takst.docx ix



3.0

Gnr.274 bnr.79

4.0

5.0

Eiendomsservice Ringerike AS
BnsrRrvpls E AV TAKSToBJEKTET
Beliggenhet
Eiendommen ligger sentralt på Hallingby. God adkomst og ligger inntil Gamle
Ådalsvei. Eiendommen grenser til vei, boligbebyggelse og skog. 100m fra E18.

Bebyggelse og bruk
Eiendommen har i dag ingen bebyggelse og men er skogsområde.

Tomte arealer
Flat tomt og grunnen antas å bestå i all vesentlig grad av morenemasser. Tomte arealet

er merket på vedlagte situasjonskart og arealet er hentet fra Ringerike kommunes
kartside

Markedsvurdering
Hallingby ligger i nord for Hønefoss og ligger ca. 10 km i utkanten av regionen i forhold
øvnge sentrale sammenlignbare områder. Angjeldende tomt ligger langs Gamle
Å.dalsvei, er en meget god tomt for utvikling. Tomten har god adkomst og normal
beliggenhet på Hallingby. Naboer utgSør i boliger og skog. Salgspris på boligtomter
variere noe men er i det lavere segmentet i Ringerike. Området vil kreve
utviklingskostnader og rekkefølgekrav mht. gjeldene reguleringsplan og må normalt ses

som en del av tomtekostnaden.

Verdiberegninger av tomteareal.
Omsetningen av tilsvarende tomter har vært normal de siste årene

Askveien 6, 351,0llønefoss, Tß:9241,82}],Mobil:92 462277, Ftlsnr. :976956419 mva
K:\ES as\Teknisk\TÁ,KST\201 6\RK\Flallingby\Takst.docx il

Totalt tomteareal Kartdata
lrn'z)

Oppgitt
(nì'z)

Kommentar

Gff.214,bnr.79 43s3 3700 Oppgitt areal blir benyttet. (som er
fratrukJ<et eksi. vei etc.)

Areal Kr/nf Pris

Gnr.274 bnr.79

Markedspris - byggeklar enebolig tomt (ca,

0,7-1,3 mål). Kr/m2

Normal Tomtebelastning pr. boenhet
(6stk)

3704 300

450

1.110.000,-

1s0.000 -200.000



Gnr.274 bnr.79

6.0

Eiendomsservic€ Ringerike AS

Konklusjon og markedsverdi
Basert på resultatet fra verdiberegningen og dagens marked, har vi på grunnlag av
mandatet og forutsetningene ansatt dagens markedsverdi av råtomten ved et profesjonelt
úført salg av eiendommen og over en normal salgsperiode. :

ANs¿,rr S¡,r.cs oG MARI(trDSVERDI:
RÅronnrKR.1.100.000,- oc xn 300 pnvr2

Vedlegg : EDR' reg.plann situasjonskart og bilder

Askveien 6, 3510 Flønefoss, Tlf 92 41 82 00, Mobil 92 46 22 77, Ftlsnr. :976956479 rrrva
K:\ES as\Teknisk\TAKST\201 6\RK\Haltingby\Takst.docx
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SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 

Arkivsaksnr.: 15/9886-5   Arkiv: U62 &18  

 

AS Vinmonopolet - fornyelse av salgsbevilling  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling til salg av brennevin, vin og øl 

med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2020 

 Bevillingen gjelder for nåværende lokaler og fremtidige nye lokaler i 

Sentrumskvartalet, Gnr.318, Bnr. 498/499 i Hønefoss 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Jf. alkohollovens § 3.3 skal kommunen godkjenne antall utsalgssteder AS Vinmonopolet 

kan ha i kommunen, og godkjenner deres beliggenhet.  

 

AS Vinmonopolet har søkt om fornyelse av eksisterende bevilling, og søker også om 

godkjenning av de nye lokalene de ønsker å flytte inn i. 

 

De ønsker å flytte inn i nye leide lokaler i Sentrumskvartalet. AS Vinmonopolet skriver at 

lokalene fremstår som et godt alternativ i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold 

og annen handel, samt at lokalene tilfredsstiller AS Vinmonopolets tekniske spesifikasjoner, 

som bidrar til å gi optimale driftsforhold for deres ansatte. Vareleveringen vil bli svært god 

og leievilkårene er tilfredsstillende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

 

 

 

 

 

Utrykte vedlegg 



 

Søknad om fornyelse av bevilling, mottatt 1.12.2015 

Søknad om godkjennelse av ny lokalisering, mottatt 4.2.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9918-4   Arkiv: U62 &18  

Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Eikli  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Knut Tveter AS org.nr 959 575 053 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Eikli og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Knut Tveter f. 14.9.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Peter Nordahl f. 

5.7.1979 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Knut Tveter AS søkt om fornyelse av 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9939-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Gjestegård AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Ringerike Gjestegård AS org.nr 880 961 632 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Gjestegård, Osloveien 77, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Gisle Arnesen f. 24.1.1960 godkjennes som styrer og Hilde Ødegaard f. 6.1.1960 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Gjestegård AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9963-3   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Klekken Mathus AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Klekken Mathus AS org.nr 995 607 964 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Klekken og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Terje Olsen f. 25.5.1960 godkjennes som styrer av bevillingen og Jorid Stene f. 

6.5.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Klekken Mathus AS søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  

 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og som stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere bevillingsperioder. 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9969-2   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 525 Osloveien  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 525 Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Jonathan Røsby f. 16.11.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Stian 

Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9974-3   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Kiwi 572 Hønengata  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 572 Hønengata og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Odd Arild Ottersen f. 22.3.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Kjersti 

Irene Eriksen f. 3.1.1980 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9978-2   Arkiv: U62 &18  

Salgsbevilling for alkohol - KIWI 575 Sokna 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Kiwi 575 Sokna og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Andreas Birath f. 10.12.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Espen 

Magnussen f. 16.8.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Kiwi Buskerud AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/6-3   Arkiv: U63 &18  

Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Osloveien  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Geir Ante Stepanenko AS org.nr 982 110 912 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Geir Ante Stepanenko f. 13.3.1975 godkjennes som styrer av bevillingen og Even 

Andreas Aagesen f. 27.6.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Geir Ante Stepanenko AS søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelse i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/85-3   Arkiv: U61 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Setura AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Setura AS org.nr 969 012 480 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Norsia Bar, Nordre Torv 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer og Geir Morten Hanssen f. 3.9.1961 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Setura AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. juni. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14. 4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/140-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Westbyn Restaurantdrift AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Westbyn Restaurantdrift AS org.nr 986 095 128 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Peppes Pizza, Nordre Torv 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Øyvind Westbyn f. 7.9.1969 godkjennes som styrer og Harald Westbyn f. 3.1.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Westbyn Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/179-2   Arkiv: U61 &18  

Salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Meny Osloveien og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Line Marie Auvi f. 30.11.1987 godkjennes som styrer av bevillingen og Anne Guri 

Endrerud Larsen f. 19.3.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Meny Buskerud søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes 

om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt.  

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/297-4   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Valdresporten Kro AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Valdresporten Kro AS org.nr 984 675 844 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Valdresporten Kro, Ådalsveien 1365, Nes i Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Hans Erik Sørum f. 20.12.1965 godkjennes som styrer og Jeannette De Vries f. 

18.8.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Valdresporten Kro AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/365-2 Ofl § 13  Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringkollstua  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, Ringkollveien 3514 Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer og David Breien f. 14.11.1989 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Fossen friluft AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/389-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - PAMPAS Steakhouse  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 PAMPAS - Nussbaumer org.nr 991 488 480 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Pampas Steakhouse, Søndre Torg 4B, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Birgit Schwarz f. 28.4.1963 godkjennes som styrer og Bernhard Nussbaumer f. 

20.1.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter, og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

PAMPAS – Nussbaumer har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/413-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Rustad Kafe AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Rustad Kafe AS org.nr 916 070 810 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Rustad Kafe, Sokna. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Håvard Rustad f. 2.8.1968 godkjennes som styrer og Hanne Rustad f. 30.4.1968 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rustad Kafe AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/428-3   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Cafe & Restaurant Rumi A/S  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Cafe & Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe og Restaurant Rumi, Søndre torv 7, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer og Cecilie Gleditsch f. 3.1.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Cafe og Restaurant Rumi AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/535-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Bas Restaurant & Bardrift  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Bas Restaurant & Bar drift AS org.nr 914 897 343 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Restaurant Appetit, Stabells gate 13, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Bente Haukedalen f. 19.2.1971 godkjennes som styrer og Sturla Forseth f. 4.12.1958 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Bas Restaurant & Bar drift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/541-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Sukhothai Cafe & TakeAway  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Sukhothai Cafe & Takeway org.nr 914 865 743 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Sukhothai Cafe & Takeway, Søndre Torg 2B, 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Anoma Chadkarn f. 16.12.1976 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak 

fra kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Sukhothai Cafe & Takeway har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personen som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer  

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/591-2   Arkiv: U63 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Marked Nes i Ådal  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Marked Nes i Ådal og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Magne Gunnar Nybakke f. 26.5.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Anny 

Dammen f. 26.6.1956 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Marked Nes i Ådal. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler 

søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/592-2   Arkiv: U61 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Mega Hønefoss 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Mega Hønefoss og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Odd Erling Aasen f. 15.9.1985 godkjennes som styrer av bevillingen og Øystein 

Aaserud Olsen f. 10.3.1967 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Mega Hønefoss. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/598-2   Arkiv: U61 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Extra Heradsbygda  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Heradsbygda og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til 30. september 2020. 

 Aleksander Banggren f. 29.3.1993 godkjennes som styrer av bevillingen og Heidi 

Elverum f. 30.12.1959 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Extra Heradsbygda. Det søkes om samme type bevilling for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/599-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Comfort Hotel Ringerike  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Comfort Hotel Ringerike ANS org.nr 986 418 849 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Comfort Hotel Ringerike, Kongensgt. 3, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Unni Carlsen f. 18.5.1951 godkjennes som styrer og Angelica Maria Lundegård f. 

17.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Comfort Hotel Ringerike ANS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og 

Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG  

 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/607-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - JH Restaurantdrift AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 JH Restaurantdrift AS org. nr 987 647 809 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa, Ådalsveien 1163, Nes I Ådal. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Jørn Olav Haraldsen f. 26.1.1953 godkjennes som styrer og Rune Tala f. 21.7.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

JH Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/609-2   Arkiv: U61 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Marked Hallingby  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Marked Hallingby og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Brede Gundersen f. 27.5.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Janne 

Skaugstad f. 15.3.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Øst søkt om fornyelse av 

salgsbevilling for Coop Marked Hallingby. Det søkes om samme type bevilling, for samme 

lokaler som stedet tidligere har hatt. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole 

og Ringerike, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG  

 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/611-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Scancaf AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Scancaf AS org.nr 983 425 739 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for 2 Brødre, Søndre Torg 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer og Reinhardt Gudbrand Skøien 

f. 11.1.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Scancaf AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i tidligere perioder. 

 

 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/669-2   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Coop Extra Tyristrand  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Tyristrand og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Anne Grethe Walderstøen f. 31.7.1954 godkjennes som styrer av bevillingen og 

Hege Tangen f. 1.7.1960 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Coop Extra Tyristrand søkt om 

fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo  

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/689-3   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Meny Kuben  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 NG Meny Buskerud AS org.nr 982 754 623 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Meny Kuben og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Lill-Ann Gulbrandsen f. 4.4.1977 godkjennes som styrer av bevillingen og Trond 

Werner Olsen f. 17.8.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har NG Meny Buskerud søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes 

om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede plane 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan for 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/690-2 Ofl § 13  Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Tonys Matglede AS 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Tonys Matglede AS org. nr 912 520 374 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Tonys Matglede, Hønengt. 71, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Antoine Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som styrer og Christian Buen f. 

18.8.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Tonys Matglede AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/691-2 Ofl § 13  Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Wallstreet Nightclub AS 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Wallstreet Nichtclub org.nr 913 715 888 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Wallstreet Nightclub, Stabellsgaten 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Geir Ditleiv Sæther f.5.2.1962 godkjennes som styrer og Nanette Sydhagen                                            

f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Wallstreet Nightclub AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/714-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Lloyds Pub 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Svensrud Invest org. nr 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Hans Christian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer og John Anders Henrik 

Berling f. 5.10.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Svensrud Invest har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og 

politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/715-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Ringerike Studentkro org.nr 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Celebro, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Trine Ekren f. 23.10.1991 godkjennes som styrer og Nejra Alagic f. 19.2.1994 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Studentkro har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/757-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - A&D Restaurantdrift AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 A&D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 Taj Mahal, Stabells gate 1, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Abidur Rahman f. 25.2.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

A&D Restaurantdrift AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, 

rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til 

søknaden. 

 

Personen som søkes godkjent som styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatorisk 

kunnskapsprøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo  

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/769-8   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Andersen & Andersen 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Andersen og Andersen GB ANS org.nr 992 420 057 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Andersen og Andersen og de arealer søknaden beskriver. 

 Kjell-Eric Andersen f. 27.5.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og Terje 

Andersen f. 27.8.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Andersen og Andersen GB ANS søkt 

om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol. Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/1120-2   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol  - Krone Frukt AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Krone Frukt AS org.nr 915 832 687 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelde for Krone Frukt og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Hanar Mohammed f. 14.10.1993 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak 

fra kravet om stedfortreder for styrer. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Krone Frukt AS søkt om fornyelse av 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes om 

samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Person som søkes 

godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk prøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2159-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Røsholmstranda kafelokale  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja   

 Tony’s Matglede AS org.nr 912 520 374 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Røsholmstranda kafelokale, Røsholmstranda 200, Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Tori Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 

2020 for Ringerike kommune.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Tony’s Matglede overtok driften av kafelokalene på Røsholmstranda i fjor.  Stedet blir nå 

helrenovert, og man ønsker å utvide tilbudet med å leie ut selskapslokaler, samt at menyen 

er utvidet slik at man også kan kjøpe middagsretter ved stedet. 

 

Søknaden er sendt politiet, rusenheten, skatteoppkrever og Skatt Sør for uttalelse. Det er 

ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eier av Tony’s Matglede overtok driften av kafelokalene på Røsholmstranda i fjor sommer.  

Lokalet var svært nedslitt, og blir nå helrenovert.  

 

Stedet skal være et serveringssted for de som besøker stranda, og i tillegg ønsker driver nå å 

leie ut lokalene til arrangementer og selskaper.  Menyen som er vedlagt søknaden viser at 

man skal kunne kjøpe både frokost, lunsj og middag. Tegninger viser at i tillegg til 

restaurant vil det være en egen kiosk og uteservering. Konseptbeskrivelsen viser at det er 

30-40 sitteplasser inne, og 30 sitteplasser ute.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

for Ringerike kommune. 



 

Juridiske forhold  

 

Høringsinstansene har ingen negative merknader til søknaden. Personen som søkes godkjent 

som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Det søkes fritak fra kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. Jf. alkohollovens § 

1.7c kan man fravike kravet, dersom dette synes urimelig tyngende, og at hensynet til 

forsvarlig kontroll blir ivaretatt. Stedets beliggenhet, og drift gjør at man vil kunne 

gjennomføre forsvarlig drift og kontroll uten at det kreves stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Driver innehar bevilling for Tony’s Matglede og Tony’s Restaurant og Bar fra før. I den 

tiden han har hatt bevilling har det ikke innkommet negative merknader til driften av de to 

stedene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positiv til at man har etablert et serveringstilbud på Røsholmstranda.  At man 

nå renoverer lokalene og ønsker å utvide driften, slik at gjester kan kjøpe både mat og drikke 

i hyggelige omgivelser ser rådmannen også positivt på. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden fra noen av høringsinstansene. Rådmannen anbefaler derfor at 

søknaden imøtekommes. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 11.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 12.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 13.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 15.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 27.4.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2186-6   Arkiv: U62 &18  

 

Søknad om salgsbevilling - Leiv Vidar slakteforretning AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Leiv Vidar slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 

 Trond B. Karlsen f. 25.3.1982 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette 

Brynestad f. 24.9.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Leiv Vidar slakterforretning har startet opp kjøtt- og delikatessebutikk i Storgaten 7. 

Butikken selger blant annet kortreiste delikatesser, og ønsker å utvide sortimentet med 

egenprodusert øl, og andre ølsorter. Det egenproduserte ølet er spesialøl som passer godt til 

pølser. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, Skatteoppkrever for Hole og Ringerike, Skatteoppkrever for 

Hadeland, politiet og rusenheten for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader 

til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke i mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 



 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om salgsbevilling, mottatt 8.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 11.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 11.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra Skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 25.4.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2345-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling – Café Clint  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Faktho AS org, nr 959 639 604 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1,2 og 3 for Café Clint, Hønefoss Bru 1D, Hønefoss 

 Kim Fredrik Tangen f. 5.4.1978 godkjennes som styrer av bevillingen og Marianne 

Bakkan f. 14.11.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de 

arealer innsendte tegninger viser 

b) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter 

og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Faktho AS har overtatt driften av Café Clint. Tidligere driver, Arando AS, har meldt opphør. 

Faktho har søkt om samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder. 

Søknaden er sendt Skatteoppkrever for Hadeland, Skatt Øst, Skatteoppkrever for Ringerike, 

politiet og rusenheten for uttalelse. 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til bevillingssøker eller personen som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Faktho AS har overtatt driften av Café Clint. Tidligere bevillingshaver har meldt opphør av 

firmaet. Stedet skal fortsatt driftes som kafé på dagtid, og som bar med matservering på 

kveldstid. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden er ikke i strid med bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

 

 



Juridiske forhold  

 

Det følger med dokumentasjon på at Faktho AS overtok driften av Café Clint før Arando AS 

meldte opphør. 

 

Eier av Faktho AS er den samme som eierne av Arando AS. Eier opplyser at på grunn av 

dårlig omsetning i 2014 og 2015, så han seg nødt til å melde opphør av firmaet. Eier ønsker 

allikevel å fortsette driften, da han mener fjoråret var ett unntaksår, og at Café Clint «har 

livets rett». Faktho AS har tidligere drevet Café Clint, og har ingen betalingsmerknader fra 

den perioden. Bevillingssøker opplyser at han driften videre blir drevet med at det skal 

spares inn på kostnader. Bevillingssøker er i forhandlinger med huseier angående husleie og 

leien for uteserveringen er redusert. Bevillingssøker skriver videre at han skal spare inn på 

lønnskostnader. 

 

Jf. alkohollovens § 1.7b skal bevillingshaver ha utvist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, 

samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

 

Det er bevillingsmyndighet som må vurdere hvorvidt de aktuelle personene oppfyller 

vandelskravene. Det omfatter både tidligere overtredelser og at bevillingshaver på 

søknadstidspunktet ikke har betalt alle skyldige og forfalte skatter og avgifter. Hvilken vekt 

som skal legges på ulike regelbrudd vil avhenge av hvor grove de er og hvor lang tid som er 

gått siden forholdet ble avsluttet. Ved brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen 

kan det være grunn til å skille mellom tilfeller der de personene kravet retter seg mot 

subjektivt kan klandres for lovbrudd og tilfeller hvor for eksempel manglende betaling 

skyldes manglende betalingsevne. Det bør derfor sees hen til om betalingsvanskene er 

forbigående.  

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer, har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at man innvilger søknaden, selv om eier har meldt opphør av firmaet 

Arando. Bevillingssøker opplyser om at driftskostnadene er kuttet, og at han er i 

forhandlinger om å få redusert kostnadene ytterligere. 

 

Rådmannen vurderer at opphør skyldes sviktende omsetning og for høye driftsutgifter, og 

ikke manglende betalingsvilje. 

 

 

Utrykte vedlegg 

Søknad om bevilling, mottatt 14.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 14.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland og Ringerike, mottatt 14.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 19.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hadeland, mottatt 19.4.2016 

Uttalelse fra Skatt Øst, mottatt 25.4.2016 

 



 

Ringerike kommune, 25.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/10026-3 Ofl § 13 og fvl § 13  Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Rema 1000 Hønengt.  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Randi T Esprum AS org.nr 961 212 405 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gjelder for Rema 1000 Hønengt og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Randi Tveter Esprum f. 25.6.1958 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette 

Gomnes f. 21.9.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Randi T Esprum AS søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Det søkes om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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