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Tilbygg til hytte - Klage på vedtak Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

Arkivsaksnr.: 15/182   Arkiv: GNR 258/2  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016 

41/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Trond 

Schmidt, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra 

Mattilsynet og til rådmannens saksframlegg;  

 

  
1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke gir noen vesentlige ulemper for hensynet 

til drikkevannskilden Væleren. Hovedkomiteen viser til at tilbygget er av en beskjeden 

størrelse, og at det er satt vilkår om installering av biologisk avløpsfritt toalett eller 

forbrenningstoalett. Det legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanens 

retningslinjer for maksimal størrelse på hytter etter utvidelse i området ved Væleren. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Tyristrand vannverk tilsier at vedtaket 

i sak 13/16 bør endres.  

 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 13/16 opprettholdes.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes: 

 
Trond Schmidt, Varnesveien 29, 3189 HORTEN 

Tyristrand Vannverk, c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3014 DRAMMEN 
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Sammendrag 

 
Kommunen mottok 07.01.2015 søknad fra Trond Schmidt om tilbygg på en hytte langs 

drikkevannskilden Væleren. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 

§ 2.1, vedrørende byggeforbud i LNF-områder og § 5, vedrørende byggeforbud i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag. Tilbygget er på ca. 12 m², og hyttas størrelse vil etter 

utvidelse være innenfor kommuneplanens retningslinjer for tiltak langs Væleren. Tyristrand 

vannverk uttalte seg negativt til tiltaket og er uenig i kommunens vurderinger av tiltak i 

drikkevannskilden Vælerens nedbørsfelt.  

 

Rådmannen anbefalte HMA å godkjenne tiltaket, på bakgrunn av tilbyggets beskjedne 

størrelse og fordi hytta totalt sett blir innenfor kommuneplanens retningslinjer for maksimal 

størrelse. Rådmannen vurderte at tiltaket ikke vil føre til vesentlig ulempe for natur- og 

friluftverdier i området, og at tiltaket ikke vil føre til noen vesentlig økt forurensing i 

drikkevannskilden Væleren. Som kompenserende tiltak og vilkår for å gi dispensasjon, satte 

rådmannen krav om forbedring av eksisterende toalettløsning. 

 

Kommunen har i etterkant mottatt klage på vedtaket fra Tyristrand vannverk. Kommunen har 

i tillegg mottatt oppfordring fra Mattilsynet om å sende saken til Mattilsynet for uttalelse.  

 

Tyristrand vannverk mener at vedtaket er på tvers av det kommunen skal gjøre, og det som er 

avtalt tidligere. Vannverket mener at det er Mattilsynet som har den endelige godkjenningen 

innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Væleren. Mattilsynet uttaler 08.04.2016 blant 

annet at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved Væleren, eller 

arbeider i den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. De mener det er imidlertid 

overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta, og potensielt økt forurensing 

til drikkevannskilden 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen fra Tyristrand vannverk inneholder noen nye argumenter 

som tilsier at vedtak i sak 13/16 bør endres eller at uttalelsen fra Mattilsynet tilsier at 

vedtaket bør endres.  Rådmannen viser til tidligere vurderinger og redegjørelser for 

kommunens håndtering av byggesaker ved Væleren.  

 

Rådmannen har også på vanligvis presentert et alternativt vedtak, hvor HMA kan velge å 

legge vekt på Tyristrand vannverks klage, og det gis avslag på søknad om dispensasjon.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

 
I det politiske møtet den 15.02.2016 ble dette vedtaket i sak 13/16 enstemmig vedtatt; 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak kommuneplanens 

byggeforbud i § 2.1 og § 5, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Hovedkomiteen velger å gi 
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dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Hovedkomiteen 

kan ikke se at tilbygget vil føre til noen vesentlig ulempe for natur og friluftsverdier i 

området på bakgrunn av tilbyggets beskjedne størrelse. Det legges i tillegg vekt på at 

tiltaket er innenfor kommuneplanenes retningslinjer for tilbygg til hytter langs Væleren. 

Hovedkomiteen mener at det bør settes krav om biologisk avløpsfritt toalett slik at tiltaket 

samlet sett da vil gi noen fordeler for miljøet og dermed også tar større hensyn til 

drikkevannskilden og klausuleringsbestemmelsene som er gjeldende for området.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Søknaden om tillatelse etter plan- og 

bygningslovens § 20-4 godkjennes i prinsippet. 

 

3. Eksisterende toalettløsning må byttes ut med en type biologisk avløpsfritt toalett eller 

eventuelt gassdrevet forbrenningstoalett som vil bedre utslippsforholdene og ta større 

hensyn til drikkevannskilden Væleren.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 

 
Kommunen mottok den 07.01.2015 søknad om tilbygg til et uthus på eiendom med gårds- og 

bruksnummer 268/2 fra Trond Schmidt. Det ble søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde) og kommuneplanbestemmelsenes § 5, forbud mot byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag. Hele eiendommen ligger i tillegg i nedslagsfeltet til 

drikkevannskilden Væleren. Tyristrand vannverk er rettighetshaver til beskyttelsesbestemmelser 

for drikkevannet. 

 

Kommunen var i utgangspunktet negativ til søknaden om utvidelse av uthuset på 

eiendommen. Det ble lagt vekt på at tiltaket var utenfor retningslinjene for tiltak på 

fritidseiendommer innenfor nedbørens nedslagsfelt rundt Væleren. I 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 står det beskrevet i retningslinjene for dispensasjon til 

tilbygg langs Væleren, at hytter ikke skal være større en 50 m² bebygd areal, (BYA) og uthus 

ikke mer enn 10 m² BYA. Uthuset ble større enn anbefalte 10 m² BYA. I tillegg påpekte 

kommunen at uthuset vil få overnattingsplasser, og bli et anneks til hytta, noe som også ble 

sett på som negativt og ekstra i strid med intensjonene til retningslinjene. Etter et møte med 

kommunen har tiltakshaver endret prosjektet til å bli en utvidelse av hytta i stedet for 

utvidelse av uthuset. Selve tilbygget er da på ca. 12 m², mens hytta etter utvidelse blir ca. 47 

m², altså mindre enn maksimale 50 m². 

 

Kommunen har sendt søknaden om tilbygg til Tyristrand Vannverk for uttalelse. Tyristrand 

Vannverk har uttalt seg negativt både til den første søknaden og den reviderte søknaden. 

Vannverket tok i forbindelse med siste uttalelse initiativ til et møte med kommunen angående 

vannverket og kommunens håndtering av saker som angår sikkerheten til Væleren. 

Vannverket er i tillegg til å være uenig med kommunen i denne saken, også uenig med 

kommunen i kommunens tidligere godkjenning av flere tilbygg langs Væleren. Møtet fant 

sted i mai i fjor, og det ble avtalt at administrasjonen skulle utarbeide et notat til HMA. I 
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notatet ble det blant annet klargjort hvordan kommunen forholder seg til 

klausuleringsdommen/bestemmelsene, hvordan kommunen vurderer dette i behandling av 

saker og hvilke planer kommunen har for å sikre vannforsyningen til innbyggerne i 

Tyristrand/Nakkerud. Saken har derfor ligget på vent på bakgrunn av denne oppklaringen.  

 

Søknaden har også vært sendt til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen ba 

kommunen legge vekt på at et eventuelt vedtak ikke må skape uheldig presedensvirkning, og 

at kommunen må ivareta hensynet til allmenne landskaps- og friluftsinteresser i vurdering av 

saken. Fylkesmannen påpekte at tilbygget er av beskjeden størrelse. Fylkesmannen viste til at 

vannverket må ivareta sine rettigheter ved private avtaler eller ved bruk av rettsmidler. 

Fylkesmannen viste ellers til at det er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for 

drikkevannsforsyningen.  

 

Saken ble deretter behandlet politisk i HMA, med positiv innstilling. Rådmannen anbefalte å 

godkjenne tilbygget, men satte vilkår om å etablere avløpsfritt biologisk toalett eller 

forbrenningstoalett. HMA godkjente tiltaket. Kommunen mottok klage på vedtaket fra 

Tyristtrand vannverk 09.03.2016.  Vannverket sendte også kopi av klagen til Mattilsynet. 

Etter oppfordring fra Mattilsynet, sendte kommunen saken over til Mattilsynet for uttalelse. 

Kommunen mottok uttalelse fra Mattilsynet 08.04.2016.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Tiltaket 

Tiltaket omfatter et tilbygg til en hytte. Tilbygget er ca. 12 m² og skal inneholde et ekstra 

soverom, tak over inngangsparti og badstue. Eksisterende hytte er opplyst å være ca. 35 m², i 

tillegg har søker et uthus på ca. 10 m². Det bebygde arealet (BYA) for hytta blir ca. 47 m², 

totalt med uthus blir BYA ca. 57 m². Målt på kommunens kartgrunnlag så ligger hytta på det 

nærmeste ca. 8 m fra vannet.  Tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta mot sør. 

 

 

Klagens innhold  

Tyristrand vannverk viser til sin tidligere uttalelse og mener at kommunen har handlet på 

tvers av det kommunen skal gjøre, og det som er avtalt tidligere. Vannverket mener det er 

Mattilsynet som har den endelige godkjenningen innenfor nedbørfeltet til drikkevannskilden 

Væleren. Videre har vannverket bedt Mattilsynet om å ta tak i saken, da Mattilsynet ikke har 

fått saken til uttalelse. Vannverket ber om at kommunen gjennomgår sine rutiner for 

behandling av byggesaker i nedbørsfeltet på nytt, og forventer at drikkevannskilden Væleren 

får et enda strengere vern gjennom kommuneplanarbeidet.  

 

 

Uttalelse fra Mattilsynet 

Kommunen har etter oppfordring fra Mattilsynet og vannverket sendt saken til uttalelse hos 

mattilsynet. Kommunen har tidligere vurdert at tilbygg som holder seg innenfor 

retningslinjene for dispensasjoner i kommuneplanbestemmelsene, ikke trenger å sendes til 

uttalelse hos miljøretta helsevern, eller Mattilsynet.  

 

Mattilsynet viser til at de tidligere har uttalt at de ikke ønsker noe form for økt aktivitet i 

nedbørsfeltet til Væleren. Væleren er drikkevannskilde for 2500 mennesker på Tyristrand og 
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Nakkerud, og det er ikke noe umiddelbart alternativ til denne kilden. Råvannskvaliteten i 

Væleren er ikke optimal, og vannet er allerede forurenset. Det er derfor svært viktig at 

råvannskvaliteten ikke forringes ytterligere. Mattilsynet stiller seg derfor negativt til at 

kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanbestemmelser og tillater hytteeier å lage 

tilbygg til hytte ved Væleren.  

 

Mattilsynet uttaler videre at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved 

Væleren, eller arbeider i den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Det er 

imidlertid overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta, og potensielt økt 

forurensing til drikkevannskilden. Mattilsynet har merket seg at to ulovlige oppførte tilbygg 

har fått dispensasjoner i etterkant, og er redd for at dette, sammen med nye dispensasjoner 

kan gi en negativ presedens i området, sett fra et drikkevannsperspektiv. Mattilsynet mener 

det bør jobbes aktivt for å sikre vannkilden ved opprettelse av hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser om tillatte eller ikke tillatte aktiviteter i 

hensynssonene.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring. Det 

søkes om dispensasjon fra § 2.1. 

 

Eiendommen er i tillegg omfattet av kommuneplanbestemmelsenes § 5. I følge § 5 er det ikke 

tillatt med nye byggetiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Det søkes om 

dispensasjon fra § 5. 

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m². De samme retningslinjene gjelder for § 5. 

 

Juridiske forhold  
Det ble den 05.06.2015 redegjort for juridiske forhold vedrørende 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk, og kommunens håndtering av disse, i et 

eget notat til HMA.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Saken har tidligere blitt behandlet i HMA i møtet den 15.02.2016.  Det ble vedtatt å gi 

dispensasjon for oppføring av tilbygg, med vilkår om å installere biologisk avløpsfritt toalett 

eller forbrenningstoalett.  

 

Det har tidligere blitt gitt dispensasjoner for ulovlig oppførte tilbygg. Rådmannen kjenner til 

to saker som ble behandlet i samme møte 09.02.2015. Disse sakene omfattet ulovlige oppført 

tilbygg som ble søkt om mange år i etterkant. Tyristrand vannverk uttalte seg negativt til 

disse sakene, men har ikke klaget på godkjenningsvedtakene. 
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Alternative løsninger 

  
Forslag til alternativt vedtak 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Mattilsynet 

og til rådmannens saksframlegg;  

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Hovedkomiteen 

vurderer at hensynene bak kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5 blir vesentlig 

tilsidesatt og vil kunne gi negativ presedens i området. Hovedkomiteen vurderer at å 

ivareta drikkevannskilden bør tas hensyn til i sterk grad og at tiltaket vil føre til potensielt 

økt bruk av hytta og økt forurensing i drikkevannskilden. Ulempene ved å gi dispensasjon 

anses som større enn fordelene.   

 

2. Klagen tas til følge. Vedtak fra sak 13/16 endres, og søknad om godkjenning av tilbygg og 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5 avslåes.  

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 
Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge Tyristrand vannverk og Mattilsynet sine uttalelser. HMA kan 

velge å legge vekt på at tilbygget vil kunne føre til økt bruk av tiltakshavers hytte. En utvidelse av 

soverommet gir bedre komfort på hytta til tiltakshaver. HMA kan vurdere det slik at økt bruk vil 

kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt. HMA kan vurdere det slik at de ønsker å gi 

medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av tilbygg til eksisterende hytter i dette 

området, kan føre til forurensing av drikkevannet i Væleren. HMA kan legge vekt på at hensynet 

til drikkevannet bør veie tyngst.  Hovedkomiteen kan i tillegg velge å vektlegge at hytta ligger 

svært nær vannet og dessuten er eksponert. Konsekvensen ved å godkjenne tilbygget kan være 

negativ presedensvirkning hvor resultatet blir økt privatisering av strandsonen. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 
Rådmannens vurdering av klagen og mattilsynets uttalelse 

Rådmannen anser at kommunen tidligere har gjennomgått sine rutiner og redegjort for dette i 

et eget notat til HMA, med kopi til Tyristrand vannverk datert 20.10.2015. I notatet fremgår 

dette; 

 

«Tyristrand Vannverk skriver at de ikke er fornøyd med kommunens notat når det kommer til 

forståelse av drikkevannsforskriften. De mener at det ifølge drikkevannsforskriften er 

vannverkseier som setter begrensninger til tiltak i nedslagsfeltet, og at dersom Matilsynet eller 
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Vannverket mener at tiltaket vil medføre forurensningsrisiko, kan ikke kommunen overprøve 

dette. Vannverket er følgelig skeptisk til at kommunen tillater tiltak i hyttefeltet uten at styret 

og/eller Matilsynet har gitt samtykke.  

 

Kommunens vurdering:  

Vi viser til vårt notat med beskrivelse av hvordan kommunen behandler saker etter plan- og 

bygningsloven. Byggesaksavdelingen vurderer i alle saker det omsøkte tiltaket i forhold til 

kommuneplanen og i forhold til andre lovverk som regulerer forurensning, naturmangfold, 

friluftsliv osv. I tillegg forholder kommunen seg til klausuleringsbestemmelsene fra 1989, hvor 

Vannverket har ekspropriert bruksbegrensninger for området. Disse sier blant annet at det ikke 

er tillatt med innlagt vann eller tiltak som fører til bruksendring. Alle saker blir også sendt til 

Vannverket for uttalelse.  

Kommunens vurdering i de aktuelle søknadene om tilbygg (som var til behandling i HMA i første 

halvdel av 2015) har vært at tiltakene verken strider vesentlig mot de hensyn kommuneplanen er 

ment å ivareta eller i nevneverdig grad bidrar til økt risiko for forurensning. Også i 

klausuleringsbestemmelsene (§2.1) åpnes det for blant annet tilbygg. Beitedyr, fugler og annet 

vilt spiller trolig en betydelig større rolle enn menneskelig aktivitet når det gjelder forurensning 

av drikkevannet. Dette ble påvist blant annet i et prosjekt kommunen hadde i samarbeid med 

Tyristrand Vannverk i 2008 om forurensningen i Væleren, hvor det ble vurdert årsaker og tiltak. 

Det er imidlertid viktig å kontrollere at avløpssituasjonen på hyttene ikke bidrar til forurensning, 

og her har både kommunen og Tyristrand vannverk et ansvar.  

Byggesakskontoret vurderer i hver sak behov for innhenting av uttalelser fra relevante instanser, 

og dersom vår vurdering er at det er muligheter for at et omsøkt tiltak kan føre til forurensning 

av drikkevannskilden, vil vi sende saken til Miljørettet helsevern og Mattilsynet for uttalelse. 

Eksempler på saker hvor dette kan være aktuelt er større tilbygg, bruksendring fra hytte til bolig, 

eller tiltak hvor det er forhold eller formål som strider mot kommuneplanens retningslinjer. Vi 

innhenter ikke uttalelser fra Miljørettet helsevern i alle saker. Miljørettet helsevern har opplyst at 

det ikke er behov for å gi uttalelse til søknader dersom tiltaket er i tråd med kommuneplanens 

retningslinjer.» 

 

 

Rådmannen anser at man først og fremst ser på det omsøkte tiltaket i forhold til 

retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene og klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand 

vannverk. Rådmannen kan ikke se at tiltaket strider i mot det som kan tillates i hverken 

kommuneplanbestemmelsene eller klausuleringsbestemmelsene.  

 

Mattilsynet uttaler at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved 

Væleren, eller arbeider i denne forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Men at 

det imidlertid er overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta og potensielt 

økt forurensing til drikkevannskilden. I tillegg påpekes det at kommunen har gitt 

dispensasjoner for tilbygg tidligere, og at dette til sammen kan gi negativ presedensvirkning i 

området, sett fra et drikkevannsperspektiv. 

 

I rådmannens vurdering i forrige saksframlegg, ble det vist til Tyristrand vannverks egne 

klauseringsbestemmelser; punkt 2.1 andre ledd, hvor det står at «tilbygg, gjenoppbygging og 

ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom det ikke medfører bruksendring.» 

 

Rådmannen vurderte dette slik; 

 

«Dersom et tilbygg vil føre til at hytta vil bli brukt mye oftere, eller fører til at det blir plass 

til mange flere mennesker, kan dette videre føre til et potensielt større forurensingspress på 
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drikkevannskilden enn den tidligere bruken. Tilbygget består i dette tilfellet av et soverom på 

ca. 5,25 m², en badstue, og tak over inngangsparti. Totalt er hele tilbygget på ca. 12 m². 

Hytta har kun ett soverom fra før på kun 4,75 m². Rådmannen vurderer det slik at selv om 

tilbygget nødvendigvis vil føre til at tiltakshaver får økt overnattingsplass, er tilbygget såpass 

lite og hytta i seg selv såpass liten, at dette ikke vil føre til vesentlig økt bruk eller en bruk 

utover det som kan anses som påregnelig.  

 

 

I tillegg ble det i rådmannens anbefalte vedtak, satt krav om å erstatte nåværende 

toalettløsning med en type miljøvennlig biologisk toalett, eller et forbrenningstoalett. Vi har 

stor grunn for å tro at installering av avløpsfritt toalett vil kunne føre til at den 

forurensingsmessige belastningen totalt sett blir lavere, og at det blir en sikrere 

løsning for å unngå forurensing. 

 

 
Når det gjelder negativ presedensvirkning som en godkjenning kan medføre, har rådmannen 

tidligere vurdert det slik at så lenge tiltaket holdes innenfor retningslinjene, anser ikke 

rådmannen at den presedensvirkningen et godkjent tiltak vil kunne medføre, blir å betegne 

som uheldig/negativ. Rådmannen påpeker i tillegg at man har mulighet til å snu en eventuell 

presedensvirkning ved å endre praksis i framtidige søknader, dersom man anser at den totale 

belastningen blir for stor. Kommuneplanens arealdel er dessuten under revidering, arealdelen 

skal sendes på høring, og vannverket vil være en av flere høringsparter. Tyristrand vannverk 

har derfor mulighet til å kunne påvirke kommuneplanbestemmelsene i den forbindelse.  

 

Konklusjon 

Rådmannen legger vekt på at tilbygget er innenfor kommuneplanens retningslinjer for 

dispensasjoner langs drikkevannskilden Væleren og i 100-metersbeltet langs vann og 

vassdrag. Ut i fra tiltakets beskjedne størrelse, kan ikke rådmannen se at tiltaket i seg selv vil 

føre til økt forurensing i drikkevannskilden Væleren, eller være til ulempe for natur- og 

friluftsverdier i området. Rådmannen påpeker at det bør settes krav om bedring av 

utslippsforhold ved installering av biologisk avløpsfritt toalett, eller eventuelt 

forbrenningstoalett. Fordelene som tiltaket da vil medføre, er at det blir installert en forbedret 

toalettløsning. Vi kan ikke se at tiltaket medfører noen vesentlige ulemper. På bakgrunn av 

disse vurderingene kan ikke rådmannen se at hensynet bak plan. Og bygningslovens § 1.1, 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 eller § 2.1 tilsidesettes, og fordelene ved å godkjenne 

tiltaket vurderes som klart større enn ulempene. Så lenge tiltaket holdes innenfor 

retningslinjene anser ikke rådmannen at den presedensvirkningen et godkjent tiltak vil kunne 

medføre, blir å betegne som uheldig.  

 

Rådmannen kan ikke se at klagen fra Tyristrand vannverk eller uttalelsen fra Mattilsynet 

medfører noen nye opplysninger eller argumenter som tilsier at vedtak i sak 13/16 bør endres. 

Rådmannen anbefaler derfor og ikke ta klagen til følge.  

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Situasjonskart  

2. Rådmannens saksframlegg i sak 13/16, datert 19.01.2016 
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3. Saksprotokoll i sak 13/16, datert 15.02.2016 

4. Klage fra Tyristrand vannverk, datert 09.03.2016 

5. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 08.04.2016 

6. Juridiske forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren, datert 

06.06.2015 

7. Orientering om kommunens håndtering av drikkevannshensyn i byggesaker i 

Vælerens nedbørsfelt, datert 20.10.2015 

8. Klausuleringsbestemmelser, datert 24.07.1998 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Strategi for universell utforming i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/647   Arkiv: J07  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Råd for funksjonshemmede 05.04.2016 

42/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

 

Forslag til vedtak: 

 

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  

 

 

Sammendrag 
Kommunen mottok i 2014 og 2015 økonomisk støtte fra Kommunal og moderniserings-

departementet (KMD)og Statens kartverk for å utvikle en strategi for universell utforming 

(UU-Strategi) i Ringerike kommune og for å kartlegge tilgjengeligheten til turområder i 

Hønefoss. Kommunens rådgivingsgruppe for UU sto for utvikling av strategien og for 

gjennomføring av kartleggingen. Kommunens UU-Strategi ble presentert på den nasjonale 

UU-konferansen i desember 2015 og omtalt i fagtidsskrift, mens resultatene fra kartleggingen 

ble presentert i lokalavisen og på nasjonale nettsider for UU. Delprosjektet «brukerstyrt UU» 

er videreført til 2016. Kommunens prosjekt «UU-Strategi» framlegges for politiske råd og 

utvalg til orientering.   

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune deltok i 2014 -2015 i KMD’s prosjekt og nettverk «Fylkes- og 

kommunerettet arbeid med UU», omdøpt av nettverksgruppen til: «K2 – Universell utforming 

mot nye høyder». Nettverket omfattet økonomisk støtte til strategisk UU-arbeid og 

kompetansehevende kurs i prosjektledelse og publisering. Statens kartverk ga støtte til 

kartlegging av tilgjengeligheten til og i sentrumsnære turområder. 

 

Kommunens rådgivingsgruppe for UU ble i forbindelse med prosjektet revitalisert og består 

av representanter fra Råd for funksjonshemmede, planavdelingen, ergoterapitjenesten, 

miljørettet helsevern (leder) og kommuneoverlegen. Kommunalsjef for helse og omsorg og 

kommuneoverlegen er ansvarlig for rådgivingsgruppa og eier av prosjektet.   

 

Beskrivelse av saken 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har hatt hovedansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet «UU-Strategi». Kommunens rådgivingsgruppe for UU har 

bistått i utviklingen av prosjektresultatene.  Kommunens prosjekt omfatter: 

1. strategisk UU-arbeid  

2. brukerstyrt UU   

3. kartlegging av tilgjengeligheten til og i turområder i Hønefoss 

4. publisering av dokumenter   



  Sak 42/16 

 

 Side 15   

 

 

Resultat: 

1. Rådgivingsgruppe har utviklet UU-Strategien basert på krav i Plan- og bygningsloven, 

Folkehelseloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kommunens dokument 

«Råd og tips til UU, 2012» ble revidert og er en del av strategien i tillegg til å være et 

selvstendig dokument.    

2. Representantene for brukergruppene foreslo at de «brukerstyrte UU-midlene» skal gå til 

tilrettelegging av turstier i Schjongslunden slik at funksjonshemmede m/ledsagere kan 

benytte disse på like vilkår som funksjonsfriske brukere. Forslaget er under planlegging 

med gjennomføring våren 2016. 

3. Turstien «Elvelangs» med noen avstikkere, ble kartlagt i forhold til grad av 

tilgjengelighet for rullestolbrukere og synshemmede. Medvirkende i kartleggingen var 

frivillige organisasjoner (Petersøyas Venner og DNT Ringerike) og brukergrupper (Råd 

for funksjonshemmede og Blindeforbundets lokallag).  

4. Prosjektgruppen utviklet i samråd med kommunens informasjonsrådgivere et UU-kort 

med informasjon til kommunens UU-nettside.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2015-2013. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 

 

Juridiske forhold  
Folkehelseloven 

Plan- og bygningsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre Sak 15/12, 26.1.2012, Kommunens 1. dokument: «Råd og tips til 

UU i Ringerike kommune». 

 

Økonomiske forhold 

300 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvorav 75 000,- er 

brukerstyrte UU-midler. 

80 000,- fra Statens kartverk.  

Egne lønnsmidler. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Ikke behov for høring. 

Informasjon er under planlegging. 

 

Alternative løsninger 
Ingen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen. 
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Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune har fram mot 2025 flere mål for byutvikling som følge av planlagt 

realisering av nasjonale samferdselsplaner (E16 og IC-bane) og ny skolestruktur i Hønefoss 

m.m.. Folkehelsemålet «aktivitet for alle» er et sentralt mål i byutviklingssammenheng.  

Tidsperiodene for realisering av kommunens egne mål for byutvikling sammenfaller med det 

nasjonale målet: «Norge universelt utformet i 2025». Valgte mål i kommunens strategi ble 

følgelig: «Ringerike universelt utformet i 2025». 

 

Hovedfokuset i prosjektet var å utvikle en UU-strategi for å sikre integrering av prinsippene 

om UU i løsningene framfor at tilgjengeligheten for funksjonshemmede framstår som 

særskilte løsninger som etableres ved behov.  

Kommunens UU-Strategi har fokus på: «UU av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes 

av flest mulige på en likeverdig måte». I dag må mange funksjonshemmede ha med ledsager 

for å kunne bruke omgivelsene og prinsippet om likeverdighet blir ikke oppfylt.   

Rådmannen har i strategien fokusert på at alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede 

(syns-, hørsels-, orienterings-, bevegelses- og miljøhemmede) skal få oppfylt alle de syv 

internasjonale prinsippene om UU. Det er utviklet hjelpeskjemaer i planleggingen av tiltak 

med dette som formål.  

Strategien omfatter mål, innsatsområder, aktuell planleggingsverktøy, risiko- og 

sårbarhetsanalyser, kompetansebehov, brukermedvirkning i planlegging, utførelse, drift, 

vedlikehold, kontroll med tiltak m.m..   

UU-Strategien skal revideres hvert 4. år, mens dokumentet «Råd og tips til UU» og 

kommunen UU-nettside revideres regelmessig og ved behov. Rådgivingsgruppen står for 

revisjonene.  

 

En del av kommunens prosjekt omfattet kartlegging av tilgjengelige turområder og turstier i 

Hønefoss. Kartleggingen viser i hovedsak at mange grupper av funksjonshemmede 

utestenges fra friluftsområdene og mye brukte turområdene i byen. Medvirkende 

brukerrepresentanter i prosjektet ønsker at de «brukerstyrte midlene» skal gå til utbedringer 

av tilgjengeligheten til turstiene i Schjongslunden slik at stiene kan brukes av funksjons-

hemmede m/ledsagere på lik linje med funksjonsfriske brukere. Rådmannen imøtekommer 

brukergruppenes forslag og anmoder om at aktuelle tiltak utføres i samråd med 

rådgivingsgruppen for UU, brukergruppene og frivillige organisasjoner. 

 

UU-Strategien ble presentert på stand og med innlegg på nasjonal UU-konferanse 1. og 2. 

desember 2015. Kartleggingen fikk presseomtale og omtale på statlige UU-nettsider og i 

fagtidsskrifter i november 2015.  

Rapportene og tilgjengelighetskartene er publisert på kommunens UU-internettside. 

 

Kommunens strategi for UU i Ringerike kommune legges fram som orientering sak for 

politiske råd og utvalg.  

 

 

Vedlegg 

Ingen 



  Sak 42/16 

 

 Side 17   

 

 

Lenker 
 

www.ringerike.kommune.no/UU 

 

KMD’s nettside: Nasjonal UU-konferanse 2015 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2016 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen 

Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Nytt adressenavn - Brenna ved Sperillen  

 

Arkivsaksnr.: 16/1637   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Brennaveien 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles ett adressenavn på veien som går fra Urulaveien til Kristofferodden sammen 

med veiene i hyttefeltet «Velta».   

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Beskrivelse av saken 
I brev datert 16.04.2015 (15/2794-7) til eierne med eiendommer langs veien ba 

Oppmålingsavdelingen om å få forslag til adressenavn for denne veien. Frist for å komme 

med tilbakemelding ble satt til 19. juni 2015. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (15/2794-15). Stedsnavntjenesten sin rolle 

er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Adresseparsellen fra Urulaveien til Kristofferodden: 

 

1. Brennaveien  

Ragnhild Haug (15/2794-8 ) foreslår at veien får adressenavnet Brennaveien, fordi 

veien fikk det navnet da den ble bygget i 1955. Det samme gjør Nils Christian Brekke 

(15/2794-12), som også skriver at veien fra Steinbekken bru og til Kristofferodden ble 

bygd i perioden 1942 – 1955. Frem til Velta ble den bygget for hånd. Siste delen til 

plassen Velta ble bygget av tyske soldater frem til høsten 1945 i påvente av 

hjemsendelse. Parsellen fra Velta til Kristofferodden ble bygget med bulldozer i 

perioden 1954-1955. Veikassen for vedlikeholdet for den ferdige veien ble kalt 

«Brennaveien veikasse» etter skogteigen øst for Velta.  Veien som tar til venstre 150 

meter etter Steinbekken bru kalles Løkaveien, og veien som går til høyre ca. 100 

meter lenger fremme kalles Velteliveien. Brynjulf Holte (15/2794-14) viser til samme 

historikk for byggingen av veien som Brekke. Han skriver at veistrekningen fra 

Steinbekken til Velta gikk under betegnelsen Veltaveien, og derifra og ut i Brenna 

som Brennaveien. Siden det ikke er så praktisk å stykke opp veien i flere parseller 

foreslår han at hele veien får navnet Brennaveien. Finn Ivar Hauge Knudsen (15/ 

2794-9) ønsker seg Veltavegen som adressenavn. Terje Haaland (15/2794-13) foreslår 

at adressenumrene til hyttene blir det samme som tomtenumrene i hyttefeltet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/2794-16) skriver at «Når et navn i bestemt form inngår som 

forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi ville derfor vente 

skrivemåten Brennveien for dette navnet, jf. også at SSR har registrert navnet 

Brennbekken som navn på bekken ned til Brenna. Men dersom den foreslåtte skrivemåten 

er i samsvar med lokal uttale, må den kunne godtas.» Veien har hatt Brennaveien som 

navn siden den ble bygd, og oppmålingsavdelingen oppfatter derfor at dette er i samsvar 

med lokal uttale, og anbefaler derfor denne skrivemåten. 

 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Brennaveien. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  
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Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Brennaveien (1) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Nye adressenavn ved Støa og Solli på Tyristrand  

 

Arkivsaksnr.: 16/1626   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Strandeveien 

2. Solliveien 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på 2 veier ved Tyristrand, henholdsvis ved Støa og Solli.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Beskrivelse av saken 
I 2 brev datert 15.04.2015 (14/3252-8 og 14/3252-9) til eierne i området og Nakkerud og 

Tyristrand historielag ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på adressenavn for de to 

adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver adresseparsell lagt ut på kommunens 

internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 12. juni 2015 for begge adresseparsellene.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3252-21). Stedsnavntjenesten sin rolle 

er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i området Støa og Solli ved Tyristrand 

 

Oppmålingsavdelingen har lagt vekt på at adresseparsellene skal være logisk oppbygd og 

ikke splittet opp i alt for mange småparseller. Prinsippene for inndeling i adresseparseller er 

presentert på kommunens webside, og her heter det: 

Ringerike kommune v/oppmålingsavdelingen har laget noen veiledende retningslinjer for 

fastsetting av adresseparseller: 

1. Adressesystemet i kommunen bygger på vedtatte adresseparseller  

2. En adresseparsell er en gate, vei, veistrekning eller et nærmere definert område uten 

veitilkomst  

3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

1. kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  

2. lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

3. lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien.  

 

 

1. Strandeveien. Karl Erik Melbye (14/3252-10) viser til at 3 ulike eiendommer 

innenfor det aktuelle området har henholdsvis navnene KO, Støavika og Torgersen, 

og en kan ta utgangspunkt i de ved adressenavntildelingen. Styret i Nakkerud og 

Tyristrand historielag v/ Raymond Sørstrøm (14/3252-11) foreslår Lurthullveien og 

Torgersenveien. Lurthølet/Lurthullet var en av de eldste husmannsplassene under 

Skjærdalen gård. Korpslege L. Ring bodde her frem til sin død i 1904, og deretter 

ble den kjøpt av familien Torgersen.  Kjell Buen (14/3252-13) foreslår navnene 

Eventyrstranda og Tømmerstranda, uten noe nærmere begrunnelse.  Kjell T. 

Tangen (14/3252-14) foreslår Strandeveien fordi stedsnavnet Strande er knyttet til 

området.  Det samme gjør Maylis Karin Andersen (14/3252-17). Villy Ellefsen 

(14/3252-15) foreslår også det samme, men med den forskjellen at han foreslår 

skrivemåten Strandevegen. Han argumenterer for at Oppmålingsavdelingens 

foreslåtte navn, Støastranda, kan misforstås dithen at her ligger det en strand som 

kan benyttes til bading, og som kan føre til økt trafikk over en livsfarlig 

planovergang. Mer trafikk vil øke faren for ulykker, noe en helst bør unngå. Anne 
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Jørgensen (14/3252-18) foreslår også Strandeveien. Hun viser også til at det er to 

usikrede planoverganger på Randsfjordbanen her, og det blir feil å velge et navn 

som kan mislede folk til å tro at veien leder til et offentlig strandområde. Hun viser 

til at det gamle gårdsbruket nede ved fjorden het Strande, og Strandeveien vil derfor 

videreføre lokale tradisjoner og passe for stedet. Oppmålingsavdelingen kan 

opplyse at en i Hole kommune har Strandveien og i Jevnaker Strandvegen. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslo i første omgang Støastranda som adressenavn, men 

de innkomne merknadene støtter ikke dette forslaget. Av de innkomne forslagene 

mener de fleste at Strandeveien er et godt adressenavn. Oppmålingsavdelingen 

mener at Torgersenveien, som foreslått av historielaget, også ville vært et godt 

adressenavn. Begge har lokal forankring, men anbefaler at veien får det 

adressenavnet som er ønsket av de fleste hytteeierne som har gitt tilbakemelding - 

Strandeveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-21) viser til at navnet Strande er registrert et annet 

sted i kommunen (gård på vestsiden av Sperillen), men dersom det er kjent og brukt 

også her ved Tyristrand har de ingen merknader til navneforslaget.   

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Strandeveien. 

 

2. Solliveien. Veien går fra Holleruddalen og ned til Stor-Solli. Oppmålingsavdelingen 

foreslo opprinnelig adressenavnet Solli uten leddet»-veien». Ole Hermann Hollerud 

(14/3252-16) skriver at veien i alle år er kalt Solliveien.  Han kjenner ikke til at 

veistubben nordover langs jernbanen har hatt noe navn, men foreslår Sollistien 

dersom den gis eget adressenavn. Styret i Nakkerud og Tyristrand historielag 

v/Raymond Sørstrøm (14/3252-11) skriver at familien Solli bodde her tidligere, og de 

var godt kjent. Styret foreslår derfor navnene Solliveien og alternativt Fjordbakken. 
  
Oppmålingsavdelingen ønsker å gi samme adressenavn til «hovedveien» og 

stikkveiene, og foreslår Solliveien som adressenavn. Det er et navn som er knyttet til 

stedet.  

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-21) har ingen merknader til adressenavn eller 

skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Solliveien. 

 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  
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Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Strandeveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Solliveien (2) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Dispensasjon fra motorferdselsloven-transport til og fra hytte Nede Ringkollseter 

 

Arkivsaksnr.: 16/1509   Arkiv: K01 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.06.2016 tom. 01.06.2018. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 
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Navn på vei fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene  

 

Arkivsaksnr.: 16/1464   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sørumsgata 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veien som går fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
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I brev datert 11.11.2015 (14/3600-28) til eierne med eiendommmer langs veien samt 

Ringerike historielag, ba Oppmålingsavdelingen om å få forslag til adressenavn for denne 

veien. Frist for å komme med tilbakemelding ble satt til 4. desember 2015. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3600-35). Stedsnavntjenesten sin rolle 

er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Adresseparsellen fra Skjæringsbrua til Sørumsmarka: 

 

1. Sørumsgata.  

I e-post datert 09.11.2015 (14/3600-27) foreslår Jon Bollingmo på vegne av 

veiforeningen at veien får navnet Sørumsgata. Han skriver at den fra gammelt av har 

blitt kalt dette navnet. Asle Oppen (14/3600-29) og Ringerike historielag (14/3600-

33) støtter navneforslaget.  

 

Engebret Aasen (14/3600-32) skriver at i hans åttiårige liv har navnet vært 

Sørumsveien. Han viser til at ved skjønn i 1983 ble veien benevnt som Sørumsvegen. 

Jordskifteretten benyttet i 1988 benevnelsen Sørumsvegen vegforening, og ved 

innkalling til årsmøter med videre er Sørumsveiens veiforening benyttet. 

 

I skogsveiregisteret til Landbruksetaten i kommunen er veien delt opp i to strekninger 

med hvert sitt navn, henholsdsvis «Brandalen» frem til bro over E-16 og 

«Sørumsmarka» videre derifra. 

 

Oppmålingsavdelingen registrerer at det er to ulike oppfatninger om hva veien 

tidligere er kalt, Sørumsgata/-veien. Tradisjonelt sett er det som oftest «-vei» som er 

brukt på veier utenfor Hønefoss. Formen «-gate» er stort sett bruk om veier/gater i 

Hønefoss, men en har også eksempel på det motsatte, for eksempel Sætranggata, 

Borgergata, Gundersbygata med flere. Siden veiforeningen, som representerer de 

fleste partene, ønsker «-gata» vil Oppmålingsavdelingen anbefale denne formen, selv 

om veiforeningen og andre har brukt Sørumsveien tidligere. 

 

 

Stedsnavntjenesten (14/3600-36) har ingen merknader til adressenavnet Sørumsgata eller 

skrivemåten. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Sørumsgata. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
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Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Sørumsgata (1) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Konsesjon for uttak av naturstein Gnr/bnr 4/1 - Raa gård 

 

Arkivsaksnr.: 15/10145   Arkiv: GNR 4/1  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

 

1. Olav Reistad gis konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015. 

2. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

3. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

4. Konsesjonen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

5. Ved avslutning av masseuttaket skal hele arealet settes i stand til fulldyrket mark. 

6. Konsesjonen gjelder fram til uttak av naturstein er avsluttet, eller maksimalt i 20 år. 

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, fattes følgende vedtak:  

 

7. Det gis tillatelse til fradeling av rettighetene til uttak av naturstein innenfor angitt 

område på eiendommen Raa gård, gnr. 4bnr. 1 i Ringerike kommune. 

8. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

9. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

10. Tillatelsen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

11. Delingen er kun gyldig i 20 år, eller fram til uttak av naturstein er avsluttet. 

 

12. Hvis nødvendige godkjenninger ikke foreligger innen 3 år, faller både konsesjon og 

tillatelse til deling bort. 

 

 

Sammendrag 

Olav Reistad søker konsesjon for å inngå avtale om rettighet til uttak av naturstein på 

eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Hjemmelshaver på eiendommen er Kristin Remme.  

Avtalen mellom Reistad og grunneier har en varighet på 10 år med rett for leietager å 

forlenge avtalen. Dette utløser krav om konsesjon etter konsesjonsloven og delingstillatelse 

etter jordloven. Konsesjon og delingstillatelse er betinget av at arealet godkjennes regulert 

etter Plan- og bygningsloven, at det gis driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning og at Kristin Remme er eier. 
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Beskrivelse av saken 

Kristin Remme fikk i 2011 konsesjon på landbrukseiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i 

Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3/6 i Hole kommune. På eiendommen finnes et 

gammelt steinbrudd med natursteinsressurser. Hun ønsker nå å utnytte denne ressursen, og 

har derfor inngått en avtale med Olav Reistad om utleie av rettigheter til undersøkelser og 

utvinning av mineralforekomster. Denne avtalen gjelder i 10 år, med rett for leietager å 

forlenge avtalen med minimum 5 år. Hjemmelshaver har ikke mulighet til å si opp avtalen i 

dette tidsrommet, med mindre det foreligger vesentlig mislighold. Det fremgår ikke av 

avtalen hvor mange m
3
 som skal tas ut. 

 

Olav Reistad søker nå konsesjon på rettighetene, da konsesjonsloven har bestemmelser som 

sier at bruksrett på en landbrukseiendoms rettigheter som varer mer enn 10 år er underlagt 

konsesjonsplikt. Hvis konsesjon innvilges, vil avtalen mellom grunneier og tiltakshaver i 

følge Kartverket tinglyses som en heftelse på eiendommen. 

 

I følge Gårdskart har eiendommen et totalareal på 1291 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrket 

mark og 862 dekar produktiv skog. Den omsøkte natursteinforekomsten er ca. 8 dekar, og 

består i dag av fulldyrket mark i vest og jorddekt fastmark og rester av gammelt steinbrudd i 

øst. Planen er at hele arealet skal settes i stand til fulldyrket mark når natursteinressursen er 

ferdig utnyttet. 

 

Deler av eiendommen, inkludert natursteinforekomsten, inngår i Steinssletta utvalgte 

kulturlandskap. Dette er ett av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap. Områdene er valgt ut 

som representant for ulike typer av kulturlandskap, og hvor det vært drevet landbruk 

kontinuerlig langt tilbake i tid, og hvor det gjerne også er spesielle naturverdier. Steinssletta 

representerer flatbygdene i Trøndelag og på Østlandet. Statusen som utvalgt kulturlandskap 

er ikke et vern, men det er likevel et ansvar om å ta vare på kulturlandskapet, og det bør ikke 

gjøres vesentlige inngrep. 

 

Det ble nylig innvilget nydyrking av to åkerholmer på eiendommen på den samme 

jordeteigen hvor natursteinforekomsten ligger. 

 

Det er en pågående odelssak på eiendommen, hvor ett mulig utfall er at Kristin Remme må gi 

fra seg eiendommen til tidligere eiers barn. 

 

Olav Reistad opplyser i søknaden at det er søkt driftskonsesjon hos Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF). Alle slike søknader blir sendt på høring bl.a. til kommunen. 

Kommunen har per dags dato ikke mottatt en slik søknad på høring. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). 

 

I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er området klassifisert som A-område Dette 

er et område med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold 

Konsesjonsloven 
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Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 

er mest gagnlige for samfunnet. Stiftelse eller overdragelse av visse rettigheter er likestilt 

med erverv, og utløser konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 3: 

«Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen 

lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, 

uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Det 

samme gjelder for andre rettigheter over fast eiendom som innebærer at eierens adgang til å 

rå over eiendommen eller til å få det økonomiske utbyttet av den blir vesentlig innskrenket. 

Stiftelse og overdragelse av utbyggingskontrakter av enhver art, herunder avtaler om 

fortrinnsrett til å foreta utbygging, medfører konsesjonsplikt uten hensyn til varighet.» 

 

Jordloven 

Leie eller bruksrett til del av eiendom med varighet over 10 år eller uten mulighet for eier til 

å si opp avtalen faller inn under delingsbegrepet av § 12: 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 

av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 

del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 

eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 

sameige.» 

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) 

I temautredning om masseforvaltning, vedtatt i formannskapet 18.08.2015 i sak 88/15, 

fremgår det av kapittel 5.2, bestemmelser og retningslinjer, at masseuttak er søknadspliktig 

etter pbl. § 20-1 k såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan. Videre fremgår det at nye 

masseuttak over 10 000 m
3
 vil utløse krav om reguleringsplan.  

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedkomiteen mener at konsesjon ikke bør gis, kan et vedtak se slik ut: 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

Olav Reistads søknad om konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015, avslås. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er ikke i tvil om at den inngåtte avtalen mellom Kristin Remme som 

hjemmelshaver og Olav Reistad som leietager er underlagt konsesjonsplikt, og er underlagt 

delingsbestemmelsene i jordloven.  

 

Ved vurdering av om konsesjon kan gis, skal det normalt tas hensyn til bl.a. en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, bosettingen i området, om ervervet fører til en 

driftsmessig god løsning, erververs skikkethet og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskap (jf. § 9). Da det her dreier seg om en konsesjonssøknad på en rettighet og ikke 

en eiendom, vil en del momenter i vurderingen naturlig nok ikke være relevant. 
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Tilsvarende skal det ved vurdering om tillatelse til deling etter jordloven § 12 kan gis, tas 

hensyn til vern av arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning og om 

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 

 

En avtale om uttak av naturstein kan være av positiv karakter for eiendommen, da den vil 

kunne gi inntekter som kan komme gården til nytte. Når uttaket avsluttes vil hele arealet 

settes i stand til fulldyrket mark, noe som vil være en god driftsmessig løsning og føre til en 

mer kostnadseffektiv drift av jordeteigen. Samtidig kan det tenkes at visse drifts- eller 

miljømessige ulemper kan oppstå, da arbeidet med uttaket kan være forstyrrende for 

landbruksdrifta, og at støv- og støyplager kan være til sjenanse. 

 

Hensynet til kulturlandskapet bør trekkes fram spesielt, da etablering av et masseuttak vil gi 

åpenbare negative konsekvenser. Arealet inngår i et utvalgt kulturlandskap, og det bør 

etterstrebes å forvalte dette på best mulig måte. Masseuttaket vil sammen med nydyrking av 

de to andre åkerholmene på jordeteigen føre til at landskapsbildet blir permanent endret. Det 

må likevel understrekes av området ikke er vernet. Det omsøkte arealet må sies å være lite i 

omfang for et masseuttak, og skal settes i stand til fulldyrket mark etter endt uttak. 

 

Da det er kjent at det er en pågående odelstvist knyttet til Raa gård, er det ikke mulig å 

vurdere konsesjonssøknaden uten å ta dette med i betraktningen. En tinglysning av 

rettighetene til å ta ut naturstein vil være å regne som en heftelse på eiendommen, og det 

vurderes derfor at det må tas hensyn til den andre parten i odelstvisten. Ett mulig utfall er at 

Kristin Remme må avgi eiendommen til motparten. Rådmannen kan derfor ikke anbefale å gi 

konsesjon på rettigheter på eiendommen, før det har kommet en løsning på odelstvisten, uten 

å sette vilkår om at konsesjonen er betinget av at Remme er eier.  

 

Det understrekes at en tillatelse til deling etter jordloven og innvilget konsesjon på 

rettighetene til å ta ut naturstein ikke åpner for faktisk utnyttelse av ressursen. Selv om det 

ikke fremgår av avtalen hvor mye stein som skal tas ut, er det overveiende sannsynlig at det 

dreier seg om uttak av mer enn 10 000 m
2
 som dermed vil kreve reguleringsplan. Alle nye 

masseuttak som overgår denne mengden må også søke driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

 

Konsesjon og tillatelse til deling bør kun være gjeldende så lenge Kristin Remme er eier av 

eiendommen. Konsesjon og delingstillatelse forutsetter nødvendig godkjenning etter pbl. og 

driftskonsesjon fra DMF, og bør kun være gyldig så lenge uttak av naturstein pågår, og 

maksimalt i 20 år. Rådmannen kan ikke se at det med gitte vilkår foreligger momenter som 

taler sterkt imot at Olav Reistad overtar bruksrett til uttak av naturstein, og tilrår at det gis 

konsesjon, og at det samtidig gis tillatelse til deling etter jordloven. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad om konsesjon for uttak av naturstein 

3. Kart 

4. Underskrevet standardavtale mellom grunneier og bergindustri 
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 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. gangs 

behandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/4913   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/15 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

69/15 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015 

48/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016 

/ Formannskapet  

/ 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:  
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- 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 
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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  
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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 
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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 
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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 

/ Formannskapet  

/ 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.  
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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: 
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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. 
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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:  
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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.  
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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 
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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 
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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 

/ Formannskapet  

 

 

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
.  
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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.   
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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.  
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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.  
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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 
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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 
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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 

 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/565 17.03.2016 DS BYG 89/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/223 

Svein Bakken  

Bruksendring Gnr/bnr 148/223 - Permobakken 10 

 

16/1641 06.04.2016 DS BYG 105/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/165 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/165 - Tørrjulfaret 4 

 

16/1849 11.04.2016 DS BYG 119/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/104 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/104 - Gigstads vei 5 

 

16/1605 13.04.2016 DS BYG 124/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 52/7 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 52/7 - Vestre Ådal 31 

 

16/2258 18.04.2016 DS BYG 133/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/187 

  

Tilbygg Gnr/bnr 244/187 - Vikersundveien 137 

 

16/1938 18.04.2016 DS BYG 134/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

16/1909 20.04.2016 DS BYG 137/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/471 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 244/471 - Fegrihøgda 

 

16/2008 20.04.2016 DS BYG 140/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 132/423 

Frida Olsen  

Tilbygg Gnr/bnr 132/423 - Hagaringen 7B 

 

16/1917 20.04.2016 DS BYG 142/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/472 



  

Bygging av rekkehus med 3 Gnr/bnr 244/472 - Fegrihøgda 

 

16/2431 22.04.2016 DS BYG 149/16 R/TEK/BERLE

 GNR 37/90 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 37/90 - Arnegårdsveien 52 

 

15/5119 14.04.2016 DS IGA 128/16 R/TEK/MANO GNR 18/86 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/92 -  Grenda i Åsa 

 

15/8854 22.10.2015 DS  533/15 R/TEK/INGRIS GNR 146/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg gnr/bnr 146/33 - Bråtasida 322 

 

15/1614 14.03.2016 DS  85/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

16/1705 18.03.2016 DS  90/16 R/TEK/MANO GNR 102/50 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 102/50 - Tanheim 

 

16/1569 18.03.2016 DS  91/16 R/TEK/MANO GNR 12/16/10 

Trond Saksenvik  

Tilbygg Gnr/bnr 12/16/10 - Strandbråtan 47 

 

15/9728 21.03.2016 DS  92/16 R/TEK/INGRIS GNR 288/23 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 288/23 - Persvoldbakka 27 

 

16/1772 22.03.2016 DS  93/16 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 91/3 - Austjord 

 

16/1827 29.03.2016 DS  94/16 R/TEK/BERLE GNR 244/372 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 244/372 - Nedre Fegrivei 

 

16/1580 29.03.2016 DS  95/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/12 

Ringbo BBL  

Dispensasjon Gnr/bnr 44/12 

 

16/1826 30.03.2016 DS  96/16 R/TEK/HALA GNR 86/736 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 86/736 - Industrigata 4 B 

 

15/10132 30.03.2016 DS  97/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/287 

Per Inge Johansen  



Bygging av tilbygg og tilrettelegging av bolig Gnr/bnr 148/287 - Sagveien 21 

 

16/1799 30.03.2016 DS  98/16 R/TEK/HALA GNR 39/149 

  

Utskifting av balkonger Gnr/bnr 39/149 - Harald Hardrådesgate 17,19 og 20 

 

15/9806 31.03.2016 DS  99/16 R/TEK/BERLE GNR 274/385 

Reidar Brentebråten  

Fellesgarasje Gnr/bnr 274/385 - Kirkemoveien 12-66 

 

16/1850 31.03.2016 DS  100/16 R/TEK/HALA GNR 78/85 

  

Garasje Gnr/bnr 78/85 

 

16/1655 01.04.2016 DS  101/16 R/TEK/OLAVA GNR 38/1 

Kathinka Mohn  

Deling av eiendom Gnr/bnr 38/1 - Tanberg gård 

 

15/8926 01.04.2016 DS  102/16 R/TEK/MANO GNR 56/105 

  

Bruksendring og tilbygg Gnr/bnr 56/105 - Valhallveien 13 

 

15/10324 01.04.2016 DS  103/16 R/TEK/ELIPAU GNR 155/2 

Ole Øyvind Sætra  

Deling av eiendom Gnr/bnr 155/2 - Havikveien 

 

16/2063 06.04.2016 DS  106/16 R/TEK/MANO GNR 282/29 

Trond Melen  

Bygging av badstuehus Gnr/bnr 282/29 - Ådalsveien 248 

 

16/1623 06.04.2016 DS  107/16 R/TEK/AEMYH GNR 22/46 

Gunnar Kragstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 22/46 - Østbyveien 24 

 

16/1910 06.04.2016 DS  108/16 R/TEK/HALA GNR 244/465 

  

Bolig Gnr/bnr 244/465 - Øvre Fegrihellinga 20 

 

16/2064 06.04.2016 DS  109/16 R/TEK/MANO GNR 102/114 

Espen og Helle Sandvold Bråten  

Bygging av garasje og hobbyrom Gnr/bnr 102/114 - Borgergrenda 35 

 

16/1627 06.04.2016 DS  110/16 R/TEK/AEMYH GNR 50/136 

Siw Inger Askilsrud  

Bruksendring og endring av fasade Gnr/bnr 50/136 - Sverre F Halvorsensvei 13 

 

16/764 07.04.2016 DS  111/16 R/TEK/MANO GNR 317/311 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/311 - Nordre Torv 1 

 



16/911 07.04.2016 DS  112/16 R/TEK/AEMYH GNR 87/452 

  

Riving av plasthall Gnr/bnr 87/452 

 

16/2075 07.04.2016 DS  113/16 R/TEK/MANO GNR 274/342 

  

Riving av eksisterende carport og bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/342 - Gamle 

Ådalsvei 40 

 

16/2079 08.04.2016 DS  114/16 R/TEK/HALA GNR 244/463 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 244/463 - Øvre Fegrihellinga 23 

 

16/2077 08.04.2016 DS  115/16 R/TEK/MANO GNR 316/95 

  

Fasaderehabilitering Gnr/bnr 316/95 - Hattemaker Knudsens vei 3 

 

16/1825 08.04.2016 DS  116/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/147 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/147 - Frydenhaugen 14 

 

16/2144 11.04.2016 DS  117/16 R/TEK/BERLE GNR 89/249 

Kristian Bergvoll Nilsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/249 - Almemoen 

 

16/46 11.04.2016 DS  118/16 R/TEK/HALA GNR 87/575 

  

Oppgradering av basestasjon for Telenor Gnr/bnr 87/575 - Follum Fabrikker 

 

15/3930 12.04.2016 DS  120/16 R/TEK/HALA GNR 296/77 

Bjørn Skipenes  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 296/77 - Fanteputten 2 

 

16/2154 12.04.2016 DS  121/16 R/TEK/MANO GNR 274/413 

  

Skilting Gnr/bnr 274/413 - Gamle Ådalsvei 23 A/B 

 

16/2176 12.04.2016 DS  122/16 R/TEK/BERLE GNR 52/38 

Anita Horvei  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 52/38 - Kremleveien 10 

 

16/1309 13.04.2016 DS  123/16 R/TEK/MANO GNR 95/106 

Lars Christian Aasen  

Støyskjerm Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

16/2181 14.04.2016 DS  125/16 R/TEK/MANO GNR 86/314 

Hønengata 72 AS  

Fasadeendring Gnr/bnr 86/314 - Hønengata 72 

 

16/2241 14.04.2016 DS  126/16 R/TEK/MANO GNR 98/38 



  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

16/2184 14.04.2016 DS  127/16 R/TEK/HALA GNR 132/145 

Morten Kvalvik  

Utvidelse av eksisterende terrasse Gnr/bnr 132/145 - Loveien 45 

 

16/931 14.04.2016 DS  129/16 R/TEK/HALA GNR 102/129 

  

Bruksendring Gnr/bnr 102/129 - Nedre Klekken vei 1 

 

16/2295 15.04.2016 DS  131/16 R/TEK/BERLE GNR 89/255 

Solveig Leikanger  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/255 - Almemoen 35 

 

16/2312 15.04.2016 DS  132/16 R/TEK/HALA GNR 86/521 

  

Nye boliger, 2 stk firemannsboliger  med 2 garasjeanlegg  og seksmannsbolig 

med tilhørende garasjeanlegg. Gnr/bnr 86/521 - Hønen Terrasse 4 

 

16/2245 19.04.2016 DS  135/16 R/TEK/HALA GNR 86/791 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/791 - Firemannsbolig 

 

16/2458 20.04.2016 DS  136/16 R/TEK/MANO GNR 271/75 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 271/75 - Elvefaret 8 

 

16/62 20.04.2016 DS  138/16 R/TEK/HALA GNR 86/343 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/343,342,446,536,305 - Hønengaten 73 

 

16/277 21.04.2016 DS  143/16 R/TEK/MANO GNR 317/298 

  

Riving Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 - Garveriet 

 

16/2501 21.04.2016 DS  144/16 R/TEK/MANO GNR 300/93 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 300/93 - Vestre Ådal 550 

 

14/1131 21.04.2016 DS  145/16 R/TEK/AEMYH GNR 151/6 

  

Gnr/bnr 151/6 - Sokna - nytt vannverk  

 

15/9481 22.04.2016 DS  146/16 R/TEK/MANO GNR 49/218 

  

Tilbygg Gnr/bnr 49/218 - Ringveien 109 

 

16/2551 22.04.2016 DS  148/16 R/TEK/MANO GNR 86/149 

Odd-Rune Olsen  



Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/149 - Storløkkaveien 17 A 

 



 

Ringerike kommune 
Eiendom - Teknisk forvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8628-11 14002/16 GNR 274/125  07.04.2016 

 

Svar - Vedrørende utforming av tilbygg til Hallingby barnehage 

Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10, 12 og 14 

 

Vi viser til deres brev den 6. april 2016 vedr. utforming av tilbygg. 

Grunnen til at det ble valgt en brakkeløsning var at det var en rask og god løsning for 

barnehagen sitt akutte behov for garderobeplass. 

Teknisk forvaltning ønsker å beholde brakka da det har store økonomiske konsekvenser og 

ulemper for barnehagen mtp. plassproblemer hvis vi må fjerne brakka for å bygge nytt tilbygg.  

Teknisk forvaltning ser på muligheter for å integrere brakka som et tilbygg på barnehagen. 

En løsning kan være å lage et saltak som går litt inn på taket til barnehagen med samme vinkel 

og lengde som taket på barnehagen. Vi vil også sette på kledning i åpningen mellom brakka og 

barnehagen. 

Eiendomsdrift Ringerike kommune har lyst ut konkurranse på rammeavtale på tømrerarbeid 

og vil i løpet av mai-juni ha tildelt rammeavtalen. Teknisk forvaltning vil derfor vente til 

denne rammeavtalen er signert og bruke tildelt tømrer til å komme med løsning og utbedre 

fasaden på brakka. 

Teknisk forvaltning håper på positivt svar på denne løsningen og kommer tilbake med 

tegninger og byggesøknad så snart rammeavtale med tømrer er på plass.   

  

 

 

Med hilsen 

 

Erik Vold 

konsulent 

erik.vold@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3 - bruksendring av 
garasje - klage på kommunens vedtak av 31. august 2015

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 31. 
august 2015, sak 67/15.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt 8. desember 2015.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om bruksendring av garasje til bolig på eiendommen gnr 45 bnr. 86, 
Fredrik Brochs vei 3. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1 pkt. 2 
hvor det er gitt bestemmelser om at det ikke tillates mer enn en boenhet på hver 
boligeiendom.

Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak av 31. august 2015, sak 67/15:

“Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra 
  garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 
  rådmannens saksfremlegg:

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås.
Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1 pkt. 2 vil vesentlig 
tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA
vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot 
reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for 
bevaring av områdets omkringliggende miljø.

2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1,
pkt.2, vedørende maksimalt antall boenheter avslås.

3. På bakgrunn av pkt. 2, avslås søknaden om tillatelse. 
4. Se vedlagt orientering om klageadgang.”
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Vedtaket er påklaget i brev av 1. oktober 2015 fra ansvarlig søker, Jensen Bygg-Team as
v/Vegard Grina. 

I klagen er det fremmet følgende hovedanførsler:
 Bygningsmyndighetene har ikke gitt informasjon om at saken ville få en negativ 

innstilling. Søker/tiltakshaver mener at dette er uheldig saksbehandling og at 
bygningsmyndighetene burde informert om denne snuoperasjonen. Søker/tiltakshaver 
ville ha gjort en ny vurdering på riktig grunnlag om de hadde fått opplyst om dette.

 Bygningsmassen forskjønner eiendommen og utvidelsen er meget moderat. 
Eiendommen er stor med to eksisterende bygninger, og det påpekes at dette ikke gir 
økt fortetting, da det ikke skal bygges flere bygninger, men kun gjennomføres en 
bruksendring av eksisterende garasje. 

 Eiendommen ligger utenfor områdene for bevaring, og flere av naboene er særskilt 
positiv til tiltaket.

 Bygningen og saken er såpass spesiell at den ikke vil skape negativ presedensvirkning.

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune ved Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning i møte 30. november 2015 som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere 
vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader

Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan nr. 281, Helgesbråten vedtatt av 
Ringerike kommunestyre 26. september 2002, er avsatt til byggeområde - frittliggende boliger 
(felt BB3). Eiendommen ligger ikke innenfor hensynssone bevaring. 

I bestemmelsene til reguleringsplanen heter det § 2.1, pkt. 2:
“Det tillates ikke mer enn en boenhet på hver boligeiendom. Tomt 45/41, 45/16 og 45/84 er
  unntatt fra denne bestemmelsen under bestemte betingelser.”

Bruksendring av garasje til bolig vil innebære at eiendommen får to boenheter og det er søkt 
om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsens § 2.1, pkt.2.

Dispensasjonsvurderingen
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra arealplaner 
dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at 
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det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan.

Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

Den eksisterende garasjen er oppført i 1971-72, som garasje for redningsbiler/servicebiler for 
bilbergingstjeneste. Bygget er oppført i mur/betong, og har et bebygd areal (BYA) på 
ca. 103 m2 og har en gesimshøyde på ca. 3,6 m og mønehøyde på ca. 3,7 m. 

Utnyttingsgraden for området er satt til maksimalt 20 % BYA. Eiendommens størrelse er på 
ca.1325m2. Dersom tillatelse blir gitt for bruksendring vil eiendommen være uten garasje. 
Det vil være krav om 4 parkeringsplasser. Det bebygde arealet vil da bli totalt med 
bebyggelsen og parkering 271,5 m2. Kommunen legger til grunn at utnyttingsgraden da blir 
20,4 % BYA. Søker har beregnet utnyttingsgraden til 19,3 % BYA (den siste 
parkeringsplassen er da utelatt). 

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at garasjen vil få en utseendemessig 
forskjønnelse og at bruksendringen ikke vil medføre noe særlig utvidelse av eksisterende 
bygningsmasse. Boenheten vil benyttes til generasjonsbolig, da eieren av eiendommen ønsker 
at datteren skal overta hovedhuset, slik at de kan flytte inn i en bolig med alt på ett plan. Det 
vises til at intensjonen til reguleringsplanen er å ta vare på området som har gode 
bygningsmasser. Bygget står der allerede og har ingen god bygningmasse. Det vil derfor være 
fornuftig bruk og positivt om garasjen bygges om til bolig som står i stil med resten av 
bygningsmassen.

Kommunen har ikke funnet at vilkårene for å gi dispensasjon fra planbestemmelsen om kun 
en boenhet er tilstede i denne saken.

I rådmannens saksutredning heter det blant annet:
“Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om antall
boenheter. Rådmannen kan ikke se at det har blitt gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen
tidligere, og anbefaler derfor at HMA ikke nå gir dispensasjon og uthuler reguleringsplanen, 
men fortsetter en “streng linje”. Det er riktig at en bruksendring vil forskjønne den 
eksisterende garasjen, og at denne er større enn vanlig for en boligeiendom, men et 
alternativ kan også være å rive den store garasjen, og eventuelt oppføre en vanlig mindre 
garasje.

Intensjonen bak bestemmelsen er å sikre at Helgesbråten ikke fortettes. Området er ett av få
område i Hønefoss hvor fortetting ikke er ønsket. Å tillate en ny boenhet på en 
boligeiendom er en fortetting, dette til tross for at det er en eksisterende bygning. En ny 
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bolig kan i framtiden medføre utvidelser/tilbygg/uthus/garasjer, samt flere biler og 
  mennesker, til tross for at det ikke er søkers intensjon i utgangspunktet. Tiltaket resulterer 
  i at utnyttingsgraden overskrides med 0,4 %. Å gi dispensasjon fra 
  reguleringsbestemmelsenes § 2.1 vil slik rådmannen ser det vesentlig tilsidesette hensynet 
  bak bestemmelsen.

  Det er riktig at eiendommen ikke ligger innenfor en bevaringssone, men bestemmelsen det 
  søkes dispensasjon fra er gjeldende for alle felter innen BB1-7 og BB. Intensjonen er å 
  bevare områdets omkringliggende miljø, det vil si store hager, lav tetthet, villamessig 
  bebyggelse, lite trafikk, lys og luft mellom bygningene.”

Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger og gir i hovedsak sin tilslutning til disse.                    
Vi finner i likhet med kommunen at dersom det i denne saken blir gitt dispensasjon blir 
hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt. Det er en klar intensjon og hovedformålet                                                                                
med den aktuelle reguleringsplan at det ikke skal åpnes for fortetting i dette området. 
Bestemmelsen som begrenser antall boenheter på hver eiendom vil være viktig i denne 
sammenheng. Selv om det i denne saken er endret bruk av en eksisterende bygning så vil de 
samme hensyn gjøre seg gjeldende når det gjelder bestemmelsen om antall boenheter. 
Eiendommen vil dersom det blir gitt dispensasjon bestå av to selvstendige boenheter som da 
tilsier en endret og utvidet bruk av eiendommen. Fylkesmannen ser at det kan være en fordel 
for eiendommen i seg selv og omgivelsene av den eksisterende garasjen gis en oppgradering 
og forskjønnes, men dette endrer ikke det forhold at blir etablert en ny selvstendig boenhet på 
eiendommen.   

Da hensynene bak bestemmelsen anses å bli vesentlig tilsidesatt dersom det i denne saken blir 
gitt dispensasjon er vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19- 2 
ikke tilstede og det er derfor ikke rettslig grunnlag for å treffe vedtak om dispensasjon. 

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.
  
Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Jensen Bygg-Team AS Kongs Ringsgt. 21 3510 Hønefoss
Erik Hovland Fredrik Brochs vei 3 3510 Hønefoss
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Ringerike kommune - Gnr 29/5 - Ultvedtveien 58 - klage på byggesak

VEDTAK

Klagen tas til følge. Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 12. januar 
2012 og 2. mai 2012 og avslår søknader om ramme- og igangsettingstillatelse for 
oppføring av bolig på gbnr. 29/5.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 18. desember 2015. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder ramme- og igangsettingstillatelse for riving av bolig og oppføring av ny bolig 
på eiendommen gbnr. 29/5.

Saken har en lengre forhistorie. Ettersom partene er kjent med denne, gjengir Fylkesmannen 
kun hovedpunktene her.

Byggesaksservice søkte på vegne av tiltakshaver Kjetil Grøtåsen om rammetillatelse for 
tiltaket i søknad av 27. oktober 2011. Det ble søkt om igangsettingstillatelse 2. april 2012.

Ringerike kommune godkjente søknadene i vedtak av henholdsvis 12. januar 2012 og 2. mai 
2012. 

I brev av 16. mai 2012 skriver Sylvian Dahlberg Bye, eier av naboeiendommen gbnr. 29/6, at 
det ikke er eller vil bli gitt tillatelse til noen form for bruk av hennes eiendom, inklusiv bruk 
av veien som går over eiendommen. Brevet er sendt til Kjetil Grøtåsen med kopi til Ringerike 
kommune. 
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I klage til kommunen datert 8. juli 2012 ber Sylvian Dahlberg Bye om at byggetillatelsen 
oppheves. Klager presiserer at gbnr. 29/5 verken har eller har hatt veirett over hennes 
eiendom, og at slik veirett heller ikke vil bli gitt. 

I nytt brev av 5. februar 2015 klager Sylvian Dahlberg Bye på en rekke forhold i saken. Det 
vises til at i forbindelse med nabovarsling gjorde en annen nabo oppmerksom på at det forelå 
uklarheter vedrørende adkomst til tiltakshavers eiendom. Videre anføres det at dette forholdet 
ikke var avklart av kommunen da ramme- og igangsettingstillatelser ble gitt. 

Klager bemerker at eier av naboeiendommen gbnr. 29/3, hvor det er dokumentert adkomst for 
gbnr. 29/5, tidligere hadde en ledende stilling på jordbrukskontoret og er nå virksomhetsleder 
på avdeling for miljø, arealforhold og byggesaker i kommunen. Klager mener at dette har 
farget prosessen i kommunen. 

Videre påpeker klager at de gjentatte ganger har bedt om at tillatelsene måtte trekkes tilbake. 
Klagene ble fremsatt innen klagefristen og skulle ha vært videresendt Fylkesmannen, men 
dette ble ikke gjort. 

Fylkesmannen viser for øvrig til klagene i sin helhet.

Klagen ble 30. november 2015 behandlet av Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø-
og arealforvaltning, som ikke fant grunnlag for å ta klagen til følge.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader
Riving av bygning og oppføring av bygning er søknadspliktige tiltak etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstaver e og a.

Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken fordi hun er eier av naboeiendom og blir berørt av 
det aktuelle tiltaket. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §
28.

Kommunen skriver i saksfremlegget til klagesaksbehandlingen:

«Hadde jordskiftesaken som ble startet opp i 2013 vært fullført, hadde trolig saken 
kunne løst seg greit. Når det da 5.2.15 kommer klage fra Sylvian Dahlberg Bye på 
blant annet rammetillatelse 12.1.12, er det gått så lenge siden at forvaltningslovens 
kap. VI skulle tilsi at klagen i utgangspunktet skulle være å avvise på grunn av for sent 
framsatt, men pga klagen som ble framsatt i 2012, mener rådmannen det er riktig å 
realitetsbehandle klagen.»

Fylkesmannen vil understreke at klagen fra 2012 skulle ha vært vurdert da den kom inn. Dette 
ble ikke gjort i kommunen. Det er denne klagen som er den fristavbrytende klagen i saken, 
mens klagen av 2015 i realiteten blir utfyllende merknader til den opprinnelige klagen. 
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Fylkesmannen er noe usikker på om Byes brev av 16. mai 2012 innebærer en faktisk klage. 
Brevet er rettet til tiltakshaver med kommunen som kopimottaker. Det fremgår ikke direkte av 
brevet at det faktisk klages på de tillatelsene er gitt, og er kun vist til arbeider på eiendommen 
og rettigheter til bruk av blant annet vei. 

I brevet av 8. juli 2012 bes det om at byggetillatelsene oppheves, og det er vist til manglende 
veirett. Dette brevet er utvilsomt en klage. 

Det fremgår imidlertid av brevet at klager må ha blitt kjent med vedtakene senest ved 
kommunens brev av 21. mai 2012. Brevet er rettet til ansvarlig søker, med blant annet klager 
som kopimottaker, og omhandler spørsmål om veirett. 

I henhold til forvaltningsloven § 29 første og andre ledd er klagefristen 3 uker regnet fra det 
tidspunkt Bye fikk kjennskap til vedtaket. Etter vårt syn er klagen av 8. juli 2012 dermed 
fremsatt for sent.    

Spørsmålet blir da om det skal gis oppreisning for oversittelse av klagefristen etter 
forvaltningsloven § 31 første og annet ledd som lyder slik:

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling 
såframt

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.»

Fylkesmannen ser at klager ikke ble informert om vedtakene. Klager har heller ikke mottatt 
informasjon fra kommunen om klagefristen, jf. forvaltningsloven § 27, heller ikke etter at 
kommunen mottok brevet av 16. mai 2012. 

Etter vårt syn har klager reagert raskt og gitt både tiltakshaver og kommunen beskjed om at 
det kunne foreligge forhold som er av betydning for tillatelsene. Klager har også sendt inn en 
klar klage 6-7 uker etter at hun ble kjent med vedtakene. Ut fra forholdene i saken anser 
Fylkesmannen at klager ikke kunne lastes for å ha drøyd med klagen.

Videre er forholdet det i hovedsak klages på, nemlig veirett over gbnr. 29/6, av stor betydning 
for klager. I tillegg er adkomsten avgjørende for om byggetillatelse skal gis. Det foreligger 
etter Fylkesmannens oppfatning dermed også særlige grunner som gjør det rimelig at klagen 
blir prøvd. 

Det er derfor grunnlag for å gi oppreisning for oversittelse av klagefristen. Brevene fra 2012 
og 2015 anses som én klage.

Fylkesmannen vil understreke at klagen skulle ha vært behandlet i 2012, og at det er svært 
uheldig at kommunen har latt denne ligge i flere år. Vi vil også påpeke at kommunen ikke har 
foretatt en fullstendig vurdering av oppreisning for oversittelse av klage. Fylkesmannen ber 
kommunen påse at alle klager behandles innen rimelig tid og i tråd med lovverket.
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Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av Ringerike kommunestyre 30. august 2007. 

Planbestemmelsene § 2.1 første og andre ledd lyder slik:

«I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og 
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 
driftsbygninger, masseuttak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle 
LNF-områdene, jfr. § 5.

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også 
utvidelse av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.»

Det er søkt om oppføring av bolig med BYA 120m2. Boligen erstatter en gammel og mye 
mindre bolig. Sistnevnte skal rives. I tillegg ligger det låve/fjøs på eiendommen. 

Dersom tiltaket ikke er i samsvar med kommuneplanens bestemmelse, er det avhengig av 
dispensasjon for å kunne gjennomføres.

Det fremgår av saksdokumentene at den bygningen som nå skal rives var registrert som 
fritidsbolig i 2011. Etter henvendelse fra tiltakshavers advokat 30. juni 2011, ba 
virksomhetsleder for miljø- og arealforvaltning og byggesaker om at oppmålingskontoret 
skulle endre bygningskoden til enten 111-«enebolig» eller 13-«våningshus». Bakgrunnen for 
anmodningen var at registreringen i matrikkelen nok var feil. I brevet til oppmålingskontoret 
datert 14. juli 2011 skriver virksomhetsleder:

«Uansett om det velges kode 111 eller 113 vil det altså være lovlig å bo i bygningen. 
Men om det velges kode 111 vil det kreves dispensasjon fra det generelle 
byggeforbudet i uregulerte landbruks-, natur- og friluftsområder i følge någjeldende 
kommuneplanbestemmelsers § 2.1, mens det ved søknad om bygging av en 
erstatningsbolig for et våningshus kan være at man slipper det om kan påvise at 
tiltaket er ledd i stedbunden næring.»

I forbindelse med søknad om rammetillatelse, sendte kommunen brev datert 4. november 
2011 til ansvarlig søker. I brevet vises det til brevet av 14. juli 2011. Kommunen skriver at det 
ikke synes å ha blitt noen avklaring på om eiendommen skal ses på som en boligeiendom eller 
landbrukseiendom, og at dette har betydning for om dispensasjon er påkrevet.

Ansvarlig søker skriver i brev av 28. november 2011 at det anses avklart at eiendommen er en 
landbrukseiendom.

Kommunen ga rammetillatelse for tiltaket 12. januar 2012. I vedtaket skrives blant annet 
følgende, med henvisning til ansvarlig søkers brev:

«Slik vi forstår det har dette i sin tid vært et småbruk, og at det har vært benyttet som 
landsted i senere tid. Vi legger til grunn at dette er et småbruk og at rivning av bolig 
og bygging av ny bolig ikke er i strid med kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 som i 
slike landbruks-, natur- og friluftsområder angir forbud mot alt som ikke er ledd i 
stedbunden næring. Den nye boligen ses derved på som et våningshus, med 
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matrikkelkode 113, dvs. hovedbygningen på småbruket. Den øvrige, nordligste 
bygningen som ikke rives, ses på som en landbruksbygning.» 

I selve vedtaket godkjennes rammetillatelse på en rekke betingelser, blant annet:

«Den nye bygningen ses på som et «våningshus», dvs. hovedbygningen på en 
landbrukseiendom, med matrikkelkode 113.»

Fylkesmannen vil påpeke at kommunen kun skal gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid 
med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. § 21-4 første ledd.

Et av forholdene som må vurderes, er om tiltaket er i tråd med gjeldende arealformål for 
området. Det kan ikke settes som en betingelse at tiltaket skal være i samsvar med 
arealformål. 

Fylkesmannen kan ikke se at det her er godgjort at det aktuelle tiltaket faktisk er et 
byggetiltak som er ledd i stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 2.1. Det fremgår av 
saksdokumentene at eiendommen ikke har vært fast bebodd i en lengre periode, og det er 
overhodet ikke vist til at det foreligger stedbunden næring i forbindelse med eiendommen. 
Det er ikke tilstrekkelig at eiendommen ligger i LNF-område og at bygningen har 
bygningskode 113, eller at boligen erstatter en gammel bolig som tidligere var brukt i 
landbruket. Det må rent faktisk kunne vises til at det også nå foregår landbruksvirksomhet på 
eiendommen, og at boligen er et ledd i denne virksomheten. 

Videre fremgår det av landbruksregisteret hos Fylkesmannens landbruks- og 
miljøvernavdeling at eiendommen står som «ikke aktiv», som innebærer at det ikke er 
registrert aktiv landbruksvirksomhet på eiendommen. 

Fylkesmannen anser etter dette at det omsøkte tiltaket ikke er i tråd med LNF-formålet. 
Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1. Slik dispensasjon er 
ikke omsøkt.

Ettersom tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven, må 
søknaden avslås. 

Adkomst
Klager har anført at tiltakshaver ikke har veirett over hennes eiendom, og at kommunen har 
gitt tillatelsene i saken uten å få dokumentasjon på at adkomst er sikret. 

Det fremgår av saksdokumentene at eier av naboeiendom gbnr. 29/3 i brev av 14. juni 2011 
påpekte at det forelå utfordringer med tanke på adkomst, også når det gjaldt bruksrett over 
gbnr. 29/6, som er klagers eiendom.

I rammetillatelsen av 12. januar 2012 skriver kommunen blant annet:

«I plan- og bygningslovens § 27-4 står det at en eiendom skal være sikret lovlig 
adkomst før oppføring av bygning blir godkjent. Det er ikke opp til 
bygningsmyndigheten å dømme om tilstrekkelig vegrett foreligger. For 
bygningsmyndigheten er det blant annet et poeng å medvirke til at ikke uheldige 
situasjoner oppstår dersom man bygger og etterpå får problemer med å bruke 
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bygningen fordi spørsmål om vegrett og lignende gjør at forhold med grunneiere el.l. 
vanskeliggjør atkomst til eiendommen. Vi forutsetter at ansvarlig søker og tiltakshaver 
er sikre på at dette med vegrett/atkomst er sikret og avklart på tilfredsstillende vis.»

Videre er det tatt inn en betingelse om dette i selve vedtaket:

«Vi har som bygningsmyndighet påpekt viktigheten av at vegrett/atkomst er sikret, og 
forutsetter at tiltakshaver og ansvarlig søker har nødvendig klarhet i forholdene før 
arbeid med bygging av ny bolig settes i gang.»

Plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd lyder slik:

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning 
blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for 
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret 
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg 
må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.»

Denne bestemmelsen er et unntak fra utgangspunktet i plan- og bygningsloven § 21-6 om at 
bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold. Eksistensen og omfanget 
av privatrettslig veirett vil her kunne være avgjørende for om det kan gis tillatelse, jf. Ot.prp. 
nr. 45 (2007-2008) side 80.

Kommunen skal dermed ta stilling til om tomta er sikret tilstrekkelig adkomst før tillatelse 
gis. 

I den aktuelle saken er tomten allerede opprettet og har bebyggelse. Det fremgår imidlertid av 
saken at eiendommen ble utskilt fra gbnr. 29/1 i 1895, og at den kan ha vært bebygd før, jf. 
uttalelse fra Buskerud fylkeskommune av 23. desember 2011. Det er dermed klart at 
adkomstforholdene ikke er vurdert ut fra dagens, standard, og at kommunen skulle ha tatt 
stilling til forholdene på nytt i den aktuelle saken. 

Det foreligger en «Overenskomst» vedrørende vei datert 25. juni 1963, men denne synes
svært uklar. Videre har eier av gbnr. 29/3 i forkant av at tillatelse ble gitt, påpekt at det
foreligger utfordringer med adkomsten. Det er nå også klart at eier av gbnr. 29/6 mener at det 
ikke foreligger veirett, og det pågår for tiden en sak for jordskifteretten om veirett i området.

Fylkesmannen anser etter dette at kommunen ikke har vurdert saken tilstrekkelig etter plan-
og bygningsloven § 27-4. Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for å si at det forelå 
tilstrekkelig sikret adkomst etter bestemmelsen. Kommunen skulle dermed ikke ha gitt 
ramme- eller igangsettingstillatelsene. 

Fylkesmannen er kommet til at tiltaket var avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 2.1, og at det ikke forelå tilstrekkelig sikret adkomst etter plan- og bygningsloven 
§ 27-4. Det var dermed ikke grunnlag for å gi tillatelser til tiltaket, jf. plan- og bygningsloven 
§ 21-4 første ledd. Vedtakene må dermed omgjøres, og søknadene om ramme- og 
igangsettingstillatelse avslås.
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Konklusjon
Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012, jf. 
forvaltningsloven § 34, 4.ledd. Søknad om ramme- og igangsettingstillatelse avslås.

Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven § 36. Kravet
må sendes til Fylkesmannen innen 3 uker. Fylkesmannen vil bemerke at eventuelle kostnader 
i forbindelse med skade på eiendom o.l. ikke kan kreves dekket etter denne bestemmelsen.

Etter fullmakt

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Tone Hau Steinnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Byggesaksservice Hvelvenkroken 45 3517 HØNEFOSS
Kjetil Grøtåsen Hadelandsveien 221 3511 Hønefoss
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 HØNEFOSS
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8628-11 14002/16 GNR 274/125  07.04.2016 

 

Svar - Vedrørende utforming av tilbygg til Hallingby barnehage 

Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10, 12 og 14 

 

Vi viser til deres brev den 6. april 2016 vedr. utforming av tilbygg. 

Grunnen til at det ble valgt en brakkeløsning var at det var en rask og god løsning for 

barnehagen sitt akutte behov for garderobeplass. 

Teknisk forvaltning ønsker å beholde brakka da det har store økonomiske konsekvenser og 

ulemper for barnehagen mtp. plassproblemer hvis vi må fjerne brakka for å bygge nytt tilbygg.  

Teknisk forvaltning ser på muligheter for å integrere brakka som et tilbygg på barnehagen. 

En løsning kan være å lage et saltak som går litt inn på taket til barnehagen med samme vinkel 

og lengde som taket på barnehagen. Vi vil også sette på kledning i åpningen mellom brakka og 

barnehagen. 

Eiendomsdrift Ringerike kommune har lyst ut konkurranse på rammeavtale på tømrerarbeid 

og vil i løpet av mai-juni ha tildelt rammeavtalen. Teknisk forvaltning vil derfor vente til 

denne rammeavtalen er signert og bruke tildelt tømrer til å komme med løsning og utbedre 

fasaden på brakka. 

Teknisk forvaltning håper på positivt svar på denne løsningen og kommer tilbake med 

tegninger og byggesøknad så snart rammeavtale med tømrer er på plass.   

  

 

 

Med hilsen 

 

Erik Vold 

konsulent 

erik.vold@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 
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Ringerike kommune - gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3 - bruksendring av 
garasje - klage på kommunens vedtak av 31. august 2015

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 31. 
august 2015, sak 67/15.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt 8. desember 2015.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om bruksendring av garasje til bolig på eiendommen gnr 45 bnr. 86, 
Fredrik Brochs vei 3. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1 pkt. 2 
hvor det er gitt bestemmelser om at det ikke tillates mer enn en boenhet på hver 
boligeiendom.

Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak av 31. august 2015, sak 67/15:

“Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra 
  garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til 
  rådmannens saksfremlegg:

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås.
Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1 pkt. 2 vil vesentlig 
tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA
vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot 
reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for 
bevaring av områdets omkringliggende miljø.

2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1,
pkt.2, vedørende maksimalt antall boenheter avslås.

3. På bakgrunn av pkt. 2, avslås søknaden om tillatelse. 
4. Se vedlagt orientering om klageadgang.”
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Vedtaket er påklaget i brev av 1. oktober 2015 fra ansvarlig søker, Jensen Bygg-Team as
v/Vegard Grina. 

I klagen er det fremmet følgende hovedanførsler:
 Bygningsmyndighetene har ikke gitt informasjon om at saken ville få en negativ 

innstilling. Søker/tiltakshaver mener at dette er uheldig saksbehandling og at 
bygningsmyndighetene burde informert om denne snuoperasjonen. Søker/tiltakshaver 
ville ha gjort en ny vurdering på riktig grunnlag om de hadde fått opplyst om dette.

 Bygningsmassen forskjønner eiendommen og utvidelsen er meget moderat. 
Eiendommen er stor med to eksisterende bygninger, og det påpekes at dette ikke gir 
økt fortetting, da det ikke skal bygges flere bygninger, men kun gjennomføres en 
bruksendring av eksisterende garasje. 

 Eiendommen ligger utenfor områdene for bevaring, og flere av naboene er særskilt 
positiv til tiltaket.

 Bygningen og saken er såpass spesiell at den ikke vil skape negativ presedensvirkning.

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune ved Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning i møte 30. november 2015 som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere 
vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader

Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d.

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan nr. 281, Helgesbråten vedtatt av 
Ringerike kommunestyre 26. september 2002, er avsatt til byggeområde - frittliggende boliger 
(felt BB3). Eiendommen ligger ikke innenfor hensynssone bevaring. 

I bestemmelsene til reguleringsplanen heter det § 2.1, pkt. 2:
“Det tillates ikke mer enn en boenhet på hver boligeiendom. Tomt 45/41, 45/16 og 45/84 er
  unntatt fra denne bestemmelsen under bestemte betingelser.”

Bruksendring av garasje til bolig vil innebære at eiendommen får to boenheter og det er søkt 
om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsens § 2.1, pkt.2.

Dispensasjonsvurderingen
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra arealplaner 
dersom hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at 
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det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis, er underlagt 
omfattende begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan.

Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke 
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den 
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene 
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.

Den eksisterende garasjen er oppført i 1971-72, som garasje for redningsbiler/servicebiler for 
bilbergingstjeneste. Bygget er oppført i mur/betong, og har et bebygd areal (BYA) på 
ca. 103 m2 og har en gesimshøyde på ca. 3,6 m og mønehøyde på ca. 3,7 m. 

Utnyttingsgraden for området er satt til maksimalt 20 % BYA. Eiendommens størrelse er på 
ca.1325m2. Dersom tillatelse blir gitt for bruksendring vil eiendommen være uten garasje. 
Det vil være krav om 4 parkeringsplasser. Det bebygde arealet vil da bli totalt med 
bebyggelsen og parkering 271,5 m2. Kommunen legger til grunn at utnyttingsgraden da blir 
20,4 % BYA. Søker har beregnet utnyttingsgraden til 19,3 % BYA (den siste 
parkeringsplassen er da utelatt). 

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at garasjen vil få en utseendemessig 
forskjønnelse og at bruksendringen ikke vil medføre noe særlig utvidelse av eksisterende 
bygningsmasse. Boenheten vil benyttes til generasjonsbolig, da eieren av eiendommen ønsker 
at datteren skal overta hovedhuset, slik at de kan flytte inn i en bolig med alt på ett plan. Det 
vises til at intensjonen til reguleringsplanen er å ta vare på området som har gode 
bygningsmasser. Bygget står der allerede og har ingen god bygningmasse. Det vil derfor være 
fornuftig bruk og positivt om garasjen bygges om til bolig som står i stil med resten av 
bygningsmassen.

Kommunen har ikke funnet at vilkårene for å gi dispensasjon fra planbestemmelsen om kun 
en boenhet er tilstede i denne saken.

I rådmannens saksutredning heter det blant annet:
“Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om antall
boenheter. Rådmannen kan ikke se at det har blitt gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen
tidligere, og anbefaler derfor at HMA ikke nå gir dispensasjon og uthuler reguleringsplanen, 
men fortsetter en “streng linje”. Det er riktig at en bruksendring vil forskjønne den 
eksisterende garasjen, og at denne er større enn vanlig for en boligeiendom, men et 
alternativ kan også være å rive den store garasjen, og eventuelt oppføre en vanlig mindre 
garasje.

Intensjonen bak bestemmelsen er å sikre at Helgesbråten ikke fortettes. Området er ett av få
område i Hønefoss hvor fortetting ikke er ønsket. Å tillate en ny boenhet på en 
boligeiendom er en fortetting, dette til tross for at det er en eksisterende bygning. En ny 
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bolig kan i framtiden medføre utvidelser/tilbygg/uthus/garasjer, samt flere biler og 
  mennesker, til tross for at det ikke er søkers intensjon i utgangspunktet. Tiltaket resulterer 
  i at utnyttingsgraden overskrides med 0,4 %. Å gi dispensasjon fra 
  reguleringsbestemmelsenes § 2.1 vil slik rådmannen ser det vesentlig tilsidesette hensynet 
  bak bestemmelsen.

  Det er riktig at eiendommen ikke ligger innenfor en bevaringssone, men bestemmelsen det 
  søkes dispensasjon fra er gjeldende for alle felter innen BB1-7 og BB. Intensjonen er å 
  bevare områdets omkringliggende miljø, det vil si store hager, lav tetthet, villamessig 
  bebyggelse, lite trafikk, lys og luft mellom bygningene.”

Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger og gir i hovedsak sin tilslutning til disse.                    
Vi finner i likhet med kommunen at dersom det i denne saken blir gitt dispensasjon blir 
hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt. Det er en klar intensjon og hovedformålet                                                                                
med den aktuelle reguleringsplan at det ikke skal åpnes for fortetting i dette området. 
Bestemmelsen som begrenser antall boenheter på hver eiendom vil være viktig i denne 
sammenheng. Selv om det i denne saken er endret bruk av en eksisterende bygning så vil de 
samme hensyn gjøre seg gjeldende når det gjelder bestemmelsen om antall boenheter. 
Eiendommen vil dersom det blir gitt dispensasjon bestå av to selvstendige boenheter som da 
tilsier en endret og utvidet bruk av eiendommen. Fylkesmannen ser at det kan være en fordel 
for eiendommen i seg selv og omgivelsene av den eksisterende garasjen gis en oppgradering 
og forskjønnes, men dette endrer ikke det forhold at blir etablert en ny selvstendig boenhet på 
eiendommen.   

Da hensynene bak bestemmelsen anses å bli vesentlig tilsidesatt dersom det i denne saken blir 
gitt dispensasjon er vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19- 2 
ikke tilstede og det er derfor ikke rettslig grunnlag for å treffe vedtak om dispensasjon. 

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.
  
Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fagsjef

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Jensen Bygg-Team AS Kongs Ringsgt. 21 3510 Hønefoss
Erik Hovland Fredrik Brochs vei 3 3510 Hønefoss
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VEDTAK

Klagen tas til følge. Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 12. januar 
2012 og 2. mai 2012 og avslår søknader om ramme- og igangsettingstillatelse for 
oppføring av bolig på gbnr. 29/5.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 18. desember 2015. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder ramme- og igangsettingstillatelse for riving av bolig og oppføring av ny bolig 
på eiendommen gbnr. 29/5.

Saken har en lengre forhistorie. Ettersom partene er kjent med denne, gjengir Fylkesmannen 
kun hovedpunktene her.

Byggesaksservice søkte på vegne av tiltakshaver Kjetil Grøtåsen om rammetillatelse for 
tiltaket i søknad av 27. oktober 2011. Det ble søkt om igangsettingstillatelse 2. april 2012.

Ringerike kommune godkjente søknadene i vedtak av henholdsvis 12. januar 2012 og 2. mai 
2012. 

I brev av 16. mai 2012 skriver Sylvian Dahlberg Bye, eier av naboeiendommen gbnr. 29/6, at 
det ikke er eller vil bli gitt tillatelse til noen form for bruk av hennes eiendom, inklusiv bruk 
av veien som går over eiendommen. Brevet er sendt til Kjetil Grøtåsen med kopi til Ringerike 
kommune. 
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I klage til kommunen datert 8. juli 2012 ber Sylvian Dahlberg Bye om at byggetillatelsen 
oppheves. Klager presiserer at gbnr. 29/5 verken har eller har hatt veirett over hennes 
eiendom, og at slik veirett heller ikke vil bli gitt. 

I nytt brev av 5. februar 2015 klager Sylvian Dahlberg Bye på en rekke forhold i saken. Det 
vises til at i forbindelse med nabovarsling gjorde en annen nabo oppmerksom på at det forelå 
uklarheter vedrørende adkomst til tiltakshavers eiendom. Videre anføres det at dette forholdet 
ikke var avklart av kommunen da ramme- og igangsettingstillatelser ble gitt. 

Klager bemerker at eier av naboeiendommen gbnr. 29/3, hvor det er dokumentert adkomst for 
gbnr. 29/5, tidligere hadde en ledende stilling på jordbrukskontoret og er nå virksomhetsleder 
på avdeling for miljø, arealforhold og byggesaker i kommunen. Klager mener at dette har 
farget prosessen i kommunen. 

Videre påpeker klager at de gjentatte ganger har bedt om at tillatelsene måtte trekkes tilbake. 
Klagene ble fremsatt innen klagefristen og skulle ha vært videresendt Fylkesmannen, men 
dette ble ikke gjort. 

Fylkesmannen viser for øvrig til klagene i sin helhet.

Klagen ble 30. november 2015 behandlet av Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø-
og arealforvaltning, som ikke fant grunnlag for å ta klagen til følge.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader
Riving av bygning og oppføring av bygning er søknadspliktige tiltak etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstaver e og a.

Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken fordi hun er eier av naboeiendom og blir berørt av 
det aktuelle tiltaket. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §
28.

Kommunen skriver i saksfremlegget til klagesaksbehandlingen:

«Hadde jordskiftesaken som ble startet opp i 2013 vært fullført, hadde trolig saken 
kunne løst seg greit. Når det da 5.2.15 kommer klage fra Sylvian Dahlberg Bye på 
blant annet rammetillatelse 12.1.12, er det gått så lenge siden at forvaltningslovens 
kap. VI skulle tilsi at klagen i utgangspunktet skulle være å avvise på grunn av for sent 
framsatt, men pga klagen som ble framsatt i 2012, mener rådmannen det er riktig å 
realitetsbehandle klagen.»

Fylkesmannen vil understreke at klagen fra 2012 skulle ha vært vurdert da den kom inn. Dette 
ble ikke gjort i kommunen. Det er denne klagen som er den fristavbrytende klagen i saken, 
mens klagen av 2015 i realiteten blir utfyllende merknader til den opprinnelige klagen. 
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Fylkesmannen er noe usikker på om Byes brev av 16. mai 2012 innebærer en faktisk klage. 
Brevet er rettet til tiltakshaver med kommunen som kopimottaker. Det fremgår ikke direkte av 
brevet at det faktisk klages på de tillatelsene er gitt, og er kun vist til arbeider på eiendommen 
og rettigheter til bruk av blant annet vei. 

I brevet av 8. juli 2012 bes det om at byggetillatelsene oppheves, og det er vist til manglende 
veirett. Dette brevet er utvilsomt en klage. 

Det fremgår imidlertid av brevet at klager må ha blitt kjent med vedtakene senest ved 
kommunens brev av 21. mai 2012. Brevet er rettet til ansvarlig søker, med blant annet klager 
som kopimottaker, og omhandler spørsmål om veirett. 

I henhold til forvaltningsloven § 29 første og andre ledd er klagefristen 3 uker regnet fra det 
tidspunkt Bye fikk kjennskap til vedtaket. Etter vårt syn er klagen av 8. juli 2012 dermed 
fremsatt for sent.    

Spørsmålet blir da om det skal gis oppreisning for oversittelse av klagefristen etter 
forvaltningsloven § 31 første og annet ledd som lyder slik:

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling 
såframt

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.»

Fylkesmannen ser at klager ikke ble informert om vedtakene. Klager har heller ikke mottatt 
informasjon fra kommunen om klagefristen, jf. forvaltningsloven § 27, heller ikke etter at 
kommunen mottok brevet av 16. mai 2012. 

Etter vårt syn har klager reagert raskt og gitt både tiltakshaver og kommunen beskjed om at 
det kunne foreligge forhold som er av betydning for tillatelsene. Klager har også sendt inn en 
klar klage 6-7 uker etter at hun ble kjent med vedtakene. Ut fra forholdene i saken anser 
Fylkesmannen at klager ikke kunne lastes for å ha drøyd med klagen.

Videre er forholdet det i hovedsak klages på, nemlig veirett over gbnr. 29/6, av stor betydning 
for klager. I tillegg er adkomsten avgjørende for om byggetillatelse skal gis. Det foreligger 
etter Fylkesmannens oppfatning dermed også særlige grunner som gjør det rimelig at klagen 
blir prøvd. 

Det er derfor grunnlag for å gi oppreisning for oversittelse av klagefristen. Brevene fra 2012 
og 2015 anses som én klage.

Fylkesmannen vil understreke at klagen skulle ha vært behandlet i 2012, og at det er svært 
uheldig at kommunen har latt denne ligge i flere år. Vi vil også påpeke at kommunen ikke har 
foretatt en fullstendig vurdering av oppreisning for oversittelse av klage. Fylkesmannen ber 
kommunen påse at alle klager behandles innen rimelig tid og i tråd med lovverket.
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Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av Ringerike kommunestyre 30. august 2007. 

Planbestemmelsene § 2.1 første og andre ledd lyder slik:

«I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og 
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 
driftsbygninger, masseuttak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle 
LNF-områdene, jfr. § 5.

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også 
utvidelse av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.»

Det er søkt om oppføring av bolig med BYA 120m2. Boligen erstatter en gammel og mye 
mindre bolig. Sistnevnte skal rives. I tillegg ligger det låve/fjøs på eiendommen. 

Dersom tiltaket ikke er i samsvar med kommuneplanens bestemmelse, er det avhengig av 
dispensasjon for å kunne gjennomføres.

Det fremgår av saksdokumentene at den bygningen som nå skal rives var registrert som 
fritidsbolig i 2011. Etter henvendelse fra tiltakshavers advokat 30. juni 2011, ba 
virksomhetsleder for miljø- og arealforvaltning og byggesaker om at oppmålingskontoret 
skulle endre bygningskoden til enten 111-«enebolig» eller 13-«våningshus». Bakgrunnen for 
anmodningen var at registreringen i matrikkelen nok var feil. I brevet til oppmålingskontoret 
datert 14. juli 2011 skriver virksomhetsleder:

«Uansett om det velges kode 111 eller 113 vil det altså være lovlig å bo i bygningen. 
Men om det velges kode 111 vil det kreves dispensasjon fra det generelle 
byggeforbudet i uregulerte landbruks-, natur- og friluftsområder i følge någjeldende 
kommuneplanbestemmelsers § 2.1, mens det ved søknad om bygging av en 
erstatningsbolig for et våningshus kan være at man slipper det om kan påvise at 
tiltaket er ledd i stedbunden næring.»

I forbindelse med søknad om rammetillatelse, sendte kommunen brev datert 4. november 
2011 til ansvarlig søker. I brevet vises det til brevet av 14. juli 2011. Kommunen skriver at det 
ikke synes å ha blitt noen avklaring på om eiendommen skal ses på som en boligeiendom eller 
landbrukseiendom, og at dette har betydning for om dispensasjon er påkrevet.

Ansvarlig søker skriver i brev av 28. november 2011 at det anses avklart at eiendommen er en 
landbrukseiendom.

Kommunen ga rammetillatelse for tiltaket 12. januar 2012. I vedtaket skrives blant annet 
følgende, med henvisning til ansvarlig søkers brev:

«Slik vi forstår det har dette i sin tid vært et småbruk, og at det har vært benyttet som 
landsted i senere tid. Vi legger til grunn at dette er et småbruk og at rivning av bolig 
og bygging av ny bolig ikke er i strid med kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 som i 
slike landbruks-, natur- og friluftsområder angir forbud mot alt som ikke er ledd i 
stedbunden næring. Den nye boligen ses derved på som et våningshus, med 
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matrikkelkode 113, dvs. hovedbygningen på småbruket. Den øvrige, nordligste 
bygningen som ikke rives, ses på som en landbruksbygning.» 

I selve vedtaket godkjennes rammetillatelse på en rekke betingelser, blant annet:

«Den nye bygningen ses på som et «våningshus», dvs. hovedbygningen på en 
landbrukseiendom, med matrikkelkode 113.»

Fylkesmannen vil påpeke at kommunen kun skal gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid 
med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. § 21-4 første ledd.

Et av forholdene som må vurderes, er om tiltaket er i tråd med gjeldende arealformål for 
området. Det kan ikke settes som en betingelse at tiltaket skal være i samsvar med 
arealformål. 

Fylkesmannen kan ikke se at det her er godgjort at det aktuelle tiltaket faktisk er et 
byggetiltak som er ledd i stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 2.1. Det fremgår av 
saksdokumentene at eiendommen ikke har vært fast bebodd i en lengre periode, og det er 
overhodet ikke vist til at det foreligger stedbunden næring i forbindelse med eiendommen. 
Det er ikke tilstrekkelig at eiendommen ligger i LNF-område og at bygningen har 
bygningskode 113, eller at boligen erstatter en gammel bolig som tidligere var brukt i 
landbruket. Det må rent faktisk kunne vises til at det også nå foregår landbruksvirksomhet på 
eiendommen, og at boligen er et ledd i denne virksomheten. 

Videre fremgår det av landbruksregisteret hos Fylkesmannens landbruks- og 
miljøvernavdeling at eiendommen står som «ikke aktiv», som innebærer at det ikke er 
registrert aktiv landbruksvirksomhet på eiendommen. 

Fylkesmannen anser etter dette at det omsøkte tiltaket ikke er i tråd med LNF-formålet. 
Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1. Slik dispensasjon er 
ikke omsøkt.

Ettersom tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven, må 
søknaden avslås. 

Adkomst
Klager har anført at tiltakshaver ikke har veirett over hennes eiendom, og at kommunen har 
gitt tillatelsene i saken uten å få dokumentasjon på at adkomst er sikret. 

Det fremgår av saksdokumentene at eier av naboeiendom gbnr. 29/3 i brev av 14. juni 2011 
påpekte at det forelå utfordringer med tanke på adkomst, også når det gjaldt bruksrett over 
gbnr. 29/6, som er klagers eiendom.

I rammetillatelsen av 12. januar 2012 skriver kommunen blant annet:

«I plan- og bygningslovens § 27-4 står det at en eiendom skal være sikret lovlig 
adkomst før oppføring av bygning blir godkjent. Det er ikke opp til 
bygningsmyndigheten å dømme om tilstrekkelig vegrett foreligger. For 
bygningsmyndigheten er det blant annet et poeng å medvirke til at ikke uheldige 
situasjoner oppstår dersom man bygger og etterpå får problemer med å bruke 
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bygningen fordi spørsmål om vegrett og lignende gjør at forhold med grunneiere el.l. 
vanskeliggjør atkomst til eiendommen. Vi forutsetter at ansvarlig søker og tiltakshaver 
er sikre på at dette med vegrett/atkomst er sikret og avklart på tilfredsstillende vis.»

Videre er det tatt inn en betingelse om dette i selve vedtaket:

«Vi har som bygningsmyndighet påpekt viktigheten av at vegrett/atkomst er sikret, og 
forutsetter at tiltakshaver og ansvarlig søker har nødvendig klarhet i forholdene før 
arbeid med bygging av ny bolig settes i gang.»

Plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd lyder slik:

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning 
blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for 
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret 
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg 
må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.»

Denne bestemmelsen er et unntak fra utgangspunktet i plan- og bygningsloven § 21-6 om at 
bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold. Eksistensen og omfanget 
av privatrettslig veirett vil her kunne være avgjørende for om det kan gis tillatelse, jf. Ot.prp. 
nr. 45 (2007-2008) side 80.

Kommunen skal dermed ta stilling til om tomta er sikret tilstrekkelig adkomst før tillatelse 
gis. 

I den aktuelle saken er tomten allerede opprettet og har bebyggelse. Det fremgår imidlertid av 
saken at eiendommen ble utskilt fra gbnr. 29/1 i 1895, og at den kan ha vært bebygd før, jf. 
uttalelse fra Buskerud fylkeskommune av 23. desember 2011. Det er dermed klart at 
adkomstforholdene ikke er vurdert ut fra dagens, standard, og at kommunen skulle ha tatt 
stilling til forholdene på nytt i den aktuelle saken. 

Det foreligger en «Overenskomst» vedrørende vei datert 25. juni 1963, men denne synes
svært uklar. Videre har eier av gbnr. 29/3 i forkant av at tillatelse ble gitt, påpekt at det
foreligger utfordringer med adkomsten. Det er nå også klart at eier av gbnr. 29/6 mener at det 
ikke foreligger veirett, og det pågår for tiden en sak for jordskifteretten om veirett i området.

Fylkesmannen anser etter dette at kommunen ikke har vurdert saken tilstrekkelig etter plan-
og bygningsloven § 27-4. Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for å si at det forelå 
tilstrekkelig sikret adkomst etter bestemmelsen. Kommunen skulle dermed ikke ha gitt 
ramme- eller igangsettingstillatelsene. 

Fylkesmannen er kommet til at tiltaket var avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 2.1, og at det ikke forelå tilstrekkelig sikret adkomst etter plan- og bygningsloven 
§ 27-4. Det var dermed ikke grunnlag for å gi tillatelser til tiltaket, jf. plan- og bygningsloven 
§ 21-4 første ledd. Vedtakene må dermed omgjøres, og søknadene om ramme- og 
igangsettingstillatelse avslås.
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Konklusjon
Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 12. januar 2012 og 2. mai 2012, jf. 
forvaltningsloven § 34, 4.ledd. Søknad om ramme- og igangsettingstillatelse avslås.

Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven § 36. Kravet
må sendes til Fylkesmannen innen 3 uker. Fylkesmannen vil bemerke at eventuelle kostnader 
i forbindelse med skade på eiendom o.l. ikke kan kreves dekket etter denne bestemmelsen.

Etter fullmakt

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Tone Hau Steinnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Byggesaksservice Hvelvenkroken 45 3517 HØNEFOSS
Kjetil Grøtåsen Hadelandsveien 221 3511 Hønefoss
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 HØNEFOSS



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/565 17.03.2016 DS BYG 89/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/223 

Svein Bakken  

Bruksendring Gnr/bnr 148/223 - Permobakken 10 

 

16/1641 06.04.2016 DS BYG 105/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/165 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/165 - Tørrjulfaret 4 

 

16/1849 11.04.2016 DS BYG 119/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 39/104 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/104 - Gigstads vei 5 

 

16/1605 13.04.2016 DS BYG 124/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 52/7 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 52/7 - Vestre Ådal 31 

 

16/2258 18.04.2016 DS BYG 133/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/187 

  

Tilbygg Gnr/bnr 244/187 - Vikersundveien 137 

 

16/1938 18.04.2016 DS BYG 134/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

16/1909 20.04.2016 DS BYG 137/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/471 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 244/471 - Fegrihøgda 

 

16/2008 20.04.2016 DS BYG 140/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 132/423 

Frida Olsen  

Tilbygg Gnr/bnr 132/423 - Hagaringen 7B 

 

16/1917 20.04.2016 DS BYG 142/16 R/TEK/BERLE

 GNR 244/472 



  

Bygging av rekkehus med 3 Gnr/bnr 244/472 - Fegrihøgda 

 

16/2431 22.04.2016 DS BYG 149/16 R/TEK/BERLE

 GNR 37/90 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 37/90 - Arnegårdsveien 52 

 

15/5119 14.04.2016 DS IGA 128/16 R/TEK/MANO GNR 18/86 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/92 -  Grenda i Åsa 

 

15/8854 22.10.2015 DS  533/15 R/TEK/INGRIS GNR 146/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg gnr/bnr 146/33 - Bråtasida 322 

 

15/1614 14.03.2016 DS  85/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

16/1705 18.03.2016 DS  90/16 R/TEK/MANO GNR 102/50 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 102/50 - Tanheim 

 

16/1569 18.03.2016 DS  91/16 R/TEK/MANO GNR 12/16/10 

Trond Saksenvik  

Tilbygg Gnr/bnr 12/16/10 - Strandbråtan 47 

 

15/9728 21.03.2016 DS  92/16 R/TEK/INGRIS GNR 288/23 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 288/23 - Persvoldbakka 27 

 

16/1772 22.03.2016 DS  93/16 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 91/3 - Austjord 

 

16/1827 29.03.2016 DS  94/16 R/TEK/BERLE GNR 244/372 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 244/372 - Nedre Fegrivei 

 

16/1580 29.03.2016 DS  95/16 R/TEK/AEMYH GNR 44/12 

Ringbo BBL  

Dispensasjon Gnr/bnr 44/12 

 

16/1826 30.03.2016 DS  96/16 R/TEK/HALA GNR 86/736 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 86/736 - Industrigata 4 B 

 

15/10132 30.03.2016 DS  97/16 R/TEK/AEMYH GNR 148/287 

Per Inge Johansen  



Bygging av tilbygg og tilrettelegging av bolig Gnr/bnr 148/287 - Sagveien 21 

 

16/1799 30.03.2016 DS  98/16 R/TEK/HALA GNR 39/149 

  

Utskifting av balkonger Gnr/bnr 39/149 - Harald Hardrådesgate 17,19 og 20 

 

15/9806 31.03.2016 DS  99/16 R/TEK/BERLE GNR 274/385 

Reidar Brentebråten  

Fellesgarasje Gnr/bnr 274/385 - Kirkemoveien 12-66 

 

16/1850 31.03.2016 DS  100/16 R/TEK/HALA GNR 78/85 

  

Garasje Gnr/bnr 78/85 

 

16/1655 01.04.2016 DS  101/16 R/TEK/OLAVA GNR 38/1 

Kathinka Mohn  

Deling av eiendom Gnr/bnr 38/1 - Tanberg gård 

 

15/8926 01.04.2016 DS  102/16 R/TEK/MANO GNR 56/105 

  

Bruksendring og tilbygg Gnr/bnr 56/105 - Valhallveien 13 

 

15/10324 01.04.2016 DS  103/16 R/TEK/ELIPAU GNR 155/2 

Ole Øyvind Sætra  

Deling av eiendom Gnr/bnr 155/2 - Havikveien 

 

16/2063 06.04.2016 DS  106/16 R/TEK/MANO GNR 282/29 

Trond Melen  

Bygging av badstuehus Gnr/bnr 282/29 - Ådalsveien 248 

 

16/1623 06.04.2016 DS  107/16 R/TEK/AEMYH GNR 22/46 

Gunnar Kragstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 22/46 - Østbyveien 24 

 

16/1910 06.04.2016 DS  108/16 R/TEK/HALA GNR 244/465 

  

Bolig Gnr/bnr 244/465 - Øvre Fegrihellinga 20 

 

16/2064 06.04.2016 DS  109/16 R/TEK/MANO GNR 102/114 

Espen og Helle Sandvold Bråten  

Bygging av garasje og hobbyrom Gnr/bnr 102/114 - Borgergrenda 35 

 

16/1627 06.04.2016 DS  110/16 R/TEK/AEMYH GNR 50/136 

Siw Inger Askilsrud  

Bruksendring og endring av fasade Gnr/bnr 50/136 - Sverre F Halvorsensvei 13 

 

16/764 07.04.2016 DS  111/16 R/TEK/MANO GNR 317/311 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/311 - Nordre Torv 1 

 



16/911 07.04.2016 DS  112/16 R/TEK/AEMYH GNR 87/452 

  

Riving av plasthall Gnr/bnr 87/452 

 

16/2075 07.04.2016 DS  113/16 R/TEK/MANO GNR 274/342 

  

Riving av eksisterende carport og bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/342 - Gamle 

Ådalsvei 40 

 

16/2079 08.04.2016 DS  114/16 R/TEK/HALA GNR 244/463 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 244/463 - Øvre Fegrihellinga 23 

 

16/2077 08.04.2016 DS  115/16 R/TEK/MANO GNR 316/95 

  

Fasaderehabilitering Gnr/bnr 316/95 - Hattemaker Knudsens vei 3 

 

16/1825 08.04.2016 DS  116/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/147 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/147 - Frydenhaugen 14 

 

16/2144 11.04.2016 DS  117/16 R/TEK/BERLE GNR 89/249 

Kristian Bergvoll Nilsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/249 - Almemoen 

 

16/46 11.04.2016 DS  118/16 R/TEK/HALA GNR 87/575 

  

Oppgradering av basestasjon for Telenor Gnr/bnr 87/575 - Follum Fabrikker 

 

15/3930 12.04.2016 DS  120/16 R/TEK/HALA GNR 296/77 

Bjørn Skipenes  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 296/77 - Fanteputten 2 

 

16/2154 12.04.2016 DS  121/16 R/TEK/MANO GNR 274/413 

  

Skilting Gnr/bnr 274/413 - Gamle Ådalsvei 23 A/B 

 

16/2176 12.04.2016 DS  122/16 R/TEK/BERLE GNR 52/38 

Anita Horvei  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 52/38 - Kremleveien 10 

 

16/1309 13.04.2016 DS  123/16 R/TEK/MANO GNR 95/106 

Lars Christian Aasen  

Støyskjerm Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

16/2181 14.04.2016 DS  125/16 R/TEK/MANO GNR 86/314 

Hønengata 72 AS  

Fasadeendring Gnr/bnr 86/314 - Hønengata 72 

 

16/2241 14.04.2016 DS  126/16 R/TEK/MANO GNR 98/38 



  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

16/2184 14.04.2016 DS  127/16 R/TEK/HALA GNR 132/145 

Morten Kvalvik  

Utvidelse av eksisterende terrasse Gnr/bnr 132/145 - Loveien 45 

 

16/931 14.04.2016 DS  129/16 R/TEK/HALA GNR 102/129 

  

Bruksendring Gnr/bnr 102/129 - Nedre Klekken vei 1 

 

16/2295 15.04.2016 DS  131/16 R/TEK/BERLE GNR 89/255 

Solveig Leikanger  

Åpen terrasse Gnr/bnr 89/255 - Almemoen 35 

 

16/2312 15.04.2016 DS  132/16 R/TEK/HALA GNR 86/521 

  

Nye boliger, 2 stk firemannsboliger  med 2 garasjeanlegg  og seksmannsbolig 

med tilhørende garasjeanlegg. Gnr/bnr 86/521 - Hønen Terrasse 4 

 

16/2245 19.04.2016 DS  135/16 R/TEK/HALA GNR 86/791 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/791 - Firemannsbolig 

 

16/2458 20.04.2016 DS  136/16 R/TEK/MANO GNR 271/75 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 271/75 - Elvefaret 8 

 

16/62 20.04.2016 DS  138/16 R/TEK/HALA GNR 86/343 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/343,342,446,536,305 - Hønengaten 73 

 

16/277 21.04.2016 DS  143/16 R/TEK/MANO GNR 317/298 

  

Riving Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 - Garveriet 

 

16/2501 21.04.2016 DS  144/16 R/TEK/MANO GNR 300/93 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 300/93 - Vestre Ådal 550 

 

14/1131 21.04.2016 DS  145/16 R/TEK/AEMYH GNR 151/6 

  

Gnr/bnr 151/6 - Sokna - nytt vannverk  

 

15/9481 22.04.2016 DS  146/16 R/TEK/MANO GNR 49/218 

  

Tilbygg Gnr/bnr 49/218 - Ringveien 109 

 

16/2551 22.04.2016 DS  148/16 R/TEK/MANO GNR 86/149 

Odd-Rune Olsen  



Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/149 - Storløkkaveien 17 A 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/182-22   Arkiv: GNR 258/2  

 

Gnr/bnr 258/2 – Væleren - Tilbygg til hytte – Klage på vedtak 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Trond 

Schmidt, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra 

Mattilsynet og til rådmannens saksframlegg;  

 

  
1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke gir noen vesentlige ulemper for hensynet 

til drikkevannskilden Væleren. Hovedkomiteen viser til at tilbygget er av en beskjeden 

størrelse, og at det er satt vilkår om installering av biologisk avløpsfritt toalett eller 

forbrenningstoalett. Det legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanens 

retningslinjer for maksimal størrelse på hytter etter utvidelse i området ved Væleren. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.  

 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Tyristrand vannverk tilsier at 

vedtaket i sak 13/16 bør endres.  

 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 13/16 opprettholdes.  

 

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

 

 

 

 

 

 



::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Utskrift sendes: 

 
Trond Schmidt, Varnesveien 29, 3189 HORTEN 

Tyristrand Vannverk, c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3014 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

 
Kommunen mottok 07.01.2015 søknad fra Trond Schmidt om tilbygg på en hytte langs 

drikkevannskilden Væleren. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 

§ 2.1, vedrørende byggeforbud i LNF-områder og § 5, vedrørende byggeforbud i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag. Tilbygget er på ca. 12 m², og hyttas størrelse vil etter 

utvidelse være innenfor kommuneplanens retningslinjer for tiltak langs Væleren. Tyristrand 

vannverk uttalte seg negativt til tiltaket og er uenig i kommunens vurderinger av tiltak i 

drikkevannskilden Vælerens nedbørsfelt.  

 

Rådmannen anbefalte HMA å godkjenne tiltaket, på bakgrunn av tilbyggets beskjedne 

størrelse og fordi hytta totalt sett blir innenfor kommuneplanens retningslinjer for maksimal 

størrelse. Rådmannen vurderte at tiltaket ikke vil føre til vesentlig ulempe for natur- og 

friluftverdier i området, og at tiltaket ikke vil føre til noen vesentlig økt forurensing i 

drikkevannskilden Væleren. Som kompenserende tiltak og vilkår for å gi dispensasjon, satte 

rådmannen krav om forbedring av eksisterende toalettløsning. 

 

Kommunen har i etterkant mottatt klage på vedtaket fra Tyristrand vannverk. Kommunen 

har i tillegg mottatt oppfordring fra Mattilsynet om å sende saken til Mattilsynet for 

uttalelse.  

 

Tyristrand vannverk mener at vedtaket er på tvers av det kommunen skal gjøre, og det som 

er avtalt tidligere. Vannverket mener at det er Mattilsynet som har den endelige 

godkjenningen innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Væleren. Mattilsynet uttaler 

08.04.2016 blant annet at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved 

Væleren, eller arbeider i den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. De mener 

det er imidlertid overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta, og potensielt 

økt forurensing til drikkevannskilden 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen fra Tyristrand vannverk inneholder noen nye argumenter 

som tilsier at vedtak i sak 13/16 bør endres eller at uttalelsen fra Mattilsynet tilsier at 

vedtaket bør endres.  Rådmannen viser til tidligere vurderinger og redegjørelser for 

kommunens håndtering av byggesaker ved Væleren.  

 

Rådmannen har også på vanligvis presentert et alternativt vedtak, hvor HMA kan velge å 

legge vekt på Tyristrand vannverks klage, og det gis avslag på søknad om dispensasjon.  

 

 



Innledning / bakgrunn 

 

 
I det politiske møtet den 15.02.2016 ble dette vedtaket i sak 13/16 enstemmig vedtatt; 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Hovedkomiteen velger å gi dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt 

seg negativt. Hovedkomiteen kan ikke se at tilbygget vil føre til noen vesentlig ulempe for 

natur og friluftsverdier i området på bakgrunn av tilbyggets beskjedne størrelse. Det 

legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanenes retningslinjer for tilbygg 

til hytter langs Væleren. Hovedkomiteen mener at det bør settes krav om biologisk 

avløpsfritt toalett slik at tiltaket samlet sett da vil gi noen fordeler for miljøet og dermed 

også tar større hensyn til drikkevannskilden og klausuleringsbestemmelsene som er 

gjeldende for området.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Søknaden om tillatelse etter plan- og 

bygningslovens § 20-4 godkjennes i prinsippet. 

 

3. Eksisterende toalettløsning må byttes ut med en type biologisk avløpsfritt toalett eller 

eventuelt gassdrevet forbrenningstoalett som vil bedre utslippsforholdene og ta større 

hensyn til drikkevannskilden Væleren.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 

 
Kommunen mottok den 07.01.2015 søknad om tilbygg til et uthus på eiendom med gårds- 

og bruksnummer 268/2 fra Trond Schmidt. Det ble søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde) og kommuneplanbestemmelsenes § 5, forbud mot byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag. Hele eiendommen ligger i tillegg i nedslagsfeltet til 

drikkevannskilden Væleren. Tyristrand vannverk er rettighetshaver til 

beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet. 

 

Kommunen var i utgangspunktet negativ til søknaden om utvidelse av uthuset på 

eiendommen. Det ble lagt vekt på at tiltaket var utenfor retningslinjene for tiltak på 

fritidseiendommer innenfor nedbørens nedslagsfelt rundt Væleren. I 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 står det beskrevet i retningslinjene for dispensasjon til 

tilbygg langs Væleren, at hytter ikke skal være større en 50 m² bebygd areal, (BYA) og 

uthus ikke mer enn 10 m² BYA. Uthuset ble større enn anbefalte 10 m² BYA. I tillegg 

påpekte kommunen at uthuset vil få overnattingsplasser, og bli et anneks til hytta, noe som 



også ble sett på som negativt og ekstra i strid med intensjonene til retningslinjene. Etter et 

møte med kommunen har tiltakshaver endret prosjektet til å bli en utvidelse av hytta i stedet 

for utvidelse av uthuset. Selve tilbygget er da på ca. 12 m², mens hytta etter utvidelse blir ca. 

47 m², altså mindre enn maksimale 50 m². 

 

Kommunen har sendt søknaden om tilbygg til Tyristrand Vannverk for uttalelse. Tyristrand 

Vannverk har uttalt seg negativt både til den første søknaden og den reviderte søknaden. 

Vannverket tok i forbindelse med siste uttalelse initiativ til et møte med kommunen 

angående vannverket og kommunens håndtering av saker som angår sikkerheten til Væleren. 

Vannverket er i tillegg til å være uenig med kommunen i denne saken, også uenig med 

kommunen i kommunens tidligere godkjenning av flere tilbygg langs Væleren. Møtet fant 

sted i mai i fjor, og det ble avtalt at administrasjonen skulle utarbeide et notat til HMA. I 

notatet ble det blant annet klargjort hvordan kommunen forholder seg til 

klausuleringsdommen/bestemmelsene, hvordan kommunen vurderer dette i behandling av 

saker og hvilke planer kommunen har for å sikre vannforsyningen til innbyggerne i 

Tyristrand/Nakkerud. Saken har derfor ligget på vent på bakgrunn av denne oppklaringen.  

 

Søknaden har også vært sendt til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen ba 

kommunen legge vekt på at et eventuelt vedtak ikke må skape uheldig presedensvirkning, og 

at kommunen må ivareta hensynet til allmenne landskaps- og friluftsinteresser i vurdering av 

saken. Fylkesmannen påpekte at tilbygget er av beskjeden størrelse. Fylkesmannen viste til 

at vannverket må ivareta sine rettigheter ved private avtaler eller ved bruk av rettsmidler. 

Fylkesmannen viste ellers til at det er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for 

drikkevannsforsyningen.  

 

Saken ble deretter behandlet politisk i HMA, med positiv innstilling. Rådmannen anbefalte å 

godkjenne tilbygget, men satte vilkår om å etablere avløpsfritt biologisk toalett eller 

forbrenningstoalett. HMA godkjente tiltaket. Kommunen mottok klage på vedtaket fra 

Tyristtrand vannverk 09.03.2016.  Vannverket sendte også kopi av klagen til Mattilsynet. 

Etter oppfordring fra Mattilsynet, sendte kommunen saken over til Mattilsynet for uttalelse. 

Kommunen mottok uttalelse fra Mattilsynet 08.04.2016.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Tiltaket 

Tiltaket omfatter et tilbygg til en hytte. Tilbygget er ca. 12 m² og skal inneholde et ekstra 

soverom, tak over inngangsparti og badstue. Eksisterende hytte er opplyst å være ca. 35 m², i 

tillegg har søker et uthus på ca. 10 m². Det bebygde arealet (BYA) for hytta blir ca. 47 m², 

totalt med uthus blir BYA ca. 57 m². Målt på kommunens kartgrunnlag så ligger hytta på det 

nærmeste ca. 8 m fra vannet.  Tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta mot sør. 

 

 

Klagens innhold  

Tyristrand vannverk viser til sin tidligere uttalelse og mener at kommunen har handlet på 

tvers av det kommunen skal gjøre, og det som er avtalt tidligere. Vannverket mener det er 

Mattilsynet som har den endelige godkjenningen innenfor nedbørfeltet til drikkevannskilden 

Væleren. Videre har vannverket bedt Mattilsynet om å ta tak i saken, da Mattilsynet ikke har 

fått saken til uttalelse. Vannverket ber om at kommunen gjennomgår sine rutiner for 



behandling av byggesaker i nedbørsfeltet på nytt, og forventer at drikkevannskilden Væleren 

får et enda strengere vern gjennom kommuneplanarbeidet.  

 

 

Uttalelse fra Mattilsynet 

Kommunen har etter oppfordring fra Mattilsynet og vannverket sendt saken til uttalelse hos 

mattilsynet. Kommunen har tidligere vurdert at tilbygg som holder seg innenfor 

retningslinjene for dispensasjoner i kommuneplanbestemmelsene, ikke trenger å sendes til 

uttalelse hos miljøretta helsevern, eller Mattilsynet.  

 

Mattilsynet viser til at de tidligere har uttalt at de ikke ønsker noe form for økt aktivitet i 

nedbørsfeltet til Væleren. Væleren er drikkevannskilde for 2500 mennesker på Tyristrand og 

Nakkerud, og det er ikke noe umiddelbart alternativ til denne kilden. Råvannskvaliteten i 

Væleren er ikke optimal, og vannet er allerede forurenset. Det er derfor svært viktig at 

råvannskvaliteten ikke forringes ytterligere. Mattilsynet stiller seg derfor negativt til at 

kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanbestemmelser og tillater hytteeier å lage 

tilbygg til hytte ved Væleren.  

 

Mattilsynet uttaler videre at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte 

ved Væleren, eller arbeider i den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Det er 

imidlertid overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta, og potensielt økt 

forurensing til drikkevannskilden. Mattilsynet har merket seg at to ulovlige oppførte tilbygg 

har fått dispensasjoner i etterkant, og er redd for at dette, sammen med nye dispensasjoner 

kan gi en negativ presedens i området, sett fra et drikkevannsperspektiv. Mattilsynet mener 

det bør jobbes aktivt for å sikre vannkilden ved opprettelse av hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser om tillatte eller ikke tillatte aktiviteter i 

hensynssonene.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring. Det 

søkes om dispensasjon fra § 2.1. 

 

Eiendommen er i tillegg omfattet av kommuneplanbestemmelsenes § 5. I følge § 5 er det 

ikke tillatt med nye byggetiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Det søkes om 

dispensasjon fra § 5. 

 

Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m². De samme retningslinjene gjelder for § 

5. 

 

Juridiske forhold  



Det ble den 05.06.2015 redegjort for juridiske forhold vedrørende 

klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand vannverk, og kommunens håndtering av disse, i 

et eget notat til HMA.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Saken har tidligere blitt behandlet i HMA i møtet den 15.02.2016.  Det ble vedtatt å gi 

dispensasjon for oppføring av tilbygg, med vilkår om å installere biologisk avløpsfritt toalett 

eller forbrenningstoalett.  

 

Det har tidligere blitt gitt dispensasjoner for ulovlig oppførte tilbygg. Rådmannen kjenner til 

to saker som ble behandlet i samme møte 09.02.2015. Disse sakene omfattet ulovlige 

oppført tilbygg som ble søkt om mange år i etterkant. Tyristrand vannverk uttalte seg 

negativt til disse sakene, men har ikke klaget på godkjenningsvedtakene. 

 

 

Alternative løsninger 

  
Forslag til alternativt vedtak 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Mattilsynet 

og til rådmannens saksframlegg;  

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Hovedkomiteen 

vurderer at hensynene bak kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5 blir vesentlig 

tilsidesatt og vil kunne gi negativ presedens i området. Hovedkomiteen vurderer at å 

ivareta drikkevannskilden bør tas hensyn til i sterk grad og at tiltaket vil føre til potensielt 

økt bruk av hytta og økt forurensing i drikkevannskilden. Ulempene ved å gi dispensasjon 

anses som større enn fordelene.   

 

2. Klagen tas til følge. Vedtak fra sak 13/16 endres, og søknad om godkjenning av tilbygg 

og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5 avslåes.  

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 
Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge Tyristrand vannverk og Mattilsynet sine uttalelser. HMA kan 

velge å legge vekt på at tilbygget vil kunne føre til økt bruk av tiltakshavers hytte. En utvidelse 

av soverommet gir bedre komfort på hytta til tiltakshaver. HMA kan vurdere det slik at økt bruk 

vil kunne føre til økt utslipp i Vælerens nedbørsfelt. HMA kan vurdere det slik at de ønsker å gi 

medhold til Tyristrand vannverk, da godkjenning av tilbygg til eksisterende hytter i dette 

området, kan føre til forurensing av drikkevannet i Væleren. HMA kan legge vekt på at hensynet 

til drikkevannet bør veie tyngst.  Hovedkomiteen kan i tillegg velge å vektlegge at hytta ligger 



svært nær vannet og dessuten er eksponert. Konsekvensen ved å godkjenne tilbygget kan være 

negativ presedensvirkning hvor resultatet blir økt privatisering av strandsonen. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 
Rådmannens vurdering av klagen og mattilsynets uttalelse 

Rådmannen anser at kommunen tidligere har gjennomgått sine rutiner og redegjort for dette 

i et eget notat til HMA, med kopi til Tyristrand vannverk datert 20.10.2015. I notatet 

fremgår dette; 

 

«Tyristrand Vannverk skriver at de ikke er fornøyd med kommunens notat når det kommer til 

forståelse av drikkevannsforskriften. De mener at det ifølge drikkevannsforskriften er 

vannverkseier som setter begrensninger til tiltak i nedslagsfeltet, og at dersom Matilsynet eller 

Vannverket mener at tiltaket vil medføre forurensningsrisiko, kan ikke kommunen overprøve 

dette. Vannverket er følgelig skeptisk til at kommunen tillater tiltak i hyttefeltet uten at styret 

og/eller Matilsynet har gitt samtykke.  

 

Kommunens vurdering:  

Vi viser til vårt notat med beskrivelse av hvordan kommunen behandler saker etter plan- og 

bygningsloven. Byggesaksavdelingen vurderer i alle saker det omsøkte tiltaket i forhold til 

kommuneplanen og i forhold til andre lovverk som regulerer forurensning, naturmangfold, 

friluftsliv osv. I tillegg forholder kommunen seg til klausuleringsbestemmelsene fra 1989, hvor 

Vannverket har ekspropriert bruksbegrensninger for området. Disse sier blant annet at det ikke 

er tillatt med innlagt vann eller tiltak som fører til bruksendring. Alle saker blir også sendt til 

Vannverket for uttalelse.  

Kommunens vurdering i de aktuelle søknadene om tilbygg (som var til behandling i HMA i 

første halvdel av 2015) har vært at tiltakene verken strider vesentlig mot de hensyn 

kommuneplanen er ment å ivareta eller i nevneverdig grad bidrar til økt risiko for forurensning. 

Også i klausuleringsbestemmelsene (§2.1) åpnes det for blant annet tilbygg. Beitedyr, fugler og 

annet vilt spiller trolig en betydelig større rolle enn menneskelig aktivitet når det gjelder 

forurensning av drikkevannet. Dette ble påvist blant annet i et prosjekt kommunen hadde i 

samarbeid med Tyristrand Vannverk i 2008 om forurensningen i Væleren, hvor det ble vurdert 

årsaker og tiltak. Det er imidlertid viktig å kontrollere at avløpssituasjonen på hyttene ikke 

bidrar til forurensning, og her har både kommunen og Tyristrand vannverk et ansvar.  

Byggesakskontoret vurderer i hver sak behov for innhenting av uttalelser fra relevante instanser, 

og dersom vår vurdering er at det er muligheter for at et omsøkt tiltak kan føre til forurensning 

av drikkevannskilden, vil vi sende saken til Miljørettet helsevern og Mattilsynet for uttalelse. 

Eksempler på saker hvor dette kan være aktuelt er større tilbygg, bruksendring fra hytte til 

bolig, eller tiltak hvor det er forhold eller formål som strider mot kommuneplanens 

retningslinjer. Vi innhenter ikke uttalelser fra Miljørettet helsevern i alle saker. Miljørettet 

helsevern har opplyst at det ikke er behov for å gi uttalelse til søknader dersom tiltaket er i tråd 

med kommuneplanens retningslinjer.» 

 

 

Rådmannen anser at man først og fremst ser på det omsøkte tiltaket i forhold til 

retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene og klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand 



vannverk. Rådmannen kan ikke se at tiltaket strider i mot det som kan tillates i hverken 

kommuneplanbestemmelsene eller klausuleringsbestemmelsene.  

 

Mattilsynet uttaler at de ikke ønsker å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved 

Væleren, eller arbeider i denne forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Men at 

det imidlertid er overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta og potensielt 

økt forurensing til drikkevannskilden. I tillegg påpekes det at kommunen har gitt 

dispensasjoner for tilbygg tidligere, og at dette til sammen kan gi negativ presedensvirkning 

i området, sett fra et drikkevannsperspektiv. 

 

I rådmannens vurdering i forrige saksframlegg, ble det vist til Tyristrand vannverks egne 

klauseringsbestemmelser; punkt 2.1 andre ledd, hvor det står at «tilbygg, gjenoppbygging og 

ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom det ikke medfører 

bruksendring.» 

 

Rådmannen vurderte dette slik; 

 

«Dersom et tilbygg vil føre til at hytta vil bli brukt mye oftere, eller fører til at det blir plass 

til mange flere mennesker, kan dette videre føre til et potensielt større forurensingspress på 

drikkevannskilden enn den tidligere bruken. Tilbygget består i dette tilfellet av et soverom 

på ca. 5,25 m², en badstue, og tak over inngangsparti. Totalt er hele tilbygget på ca. 12 m². 

Hytta har kun ett soverom fra før på kun 4,75 m². Rådmannen vurderer det slik at selv om 

tilbygget nødvendigvis vil føre til at tiltakshaver får økt overnattingsplass, er tilbygget 

såpass lite og hytta i seg selv såpass liten, at dette ikke vil føre til vesentlig økt bruk eller en 

bruk utover det som kan anses som påregnelig.  

 

 

I tillegg ble det i rådmannens anbefalte vedtak, satt krav om å erstatte nåværende 

toalettløsning med en type miljøvennlig biologisk toalett, eller et forbrenningstoalett. Vi har 

stor grunn for å tro at installering av avløpsfritt toalett vil kunne føre til at den 

forurensingsmessige belastningen totalt sett blir lavere, og at det blir en sikrere 

løsning for å unngå forurensing. 

 

 
Når det gjelder negativ presedensvirkning som en godkjenning kan medføre, har rådmannen 

tidligere vurdert det slik at så lenge tiltaket holdes innenfor retningslinjene, anser ikke 

rådmannen at den presedensvirkningen et godkjent tiltak vil kunne medføre, blir å betegne 

som uheldig/negativ. Rådmannen påpeker i tillegg at man har mulighet til å snu en eventuell 

presedensvirkning ved å endre praksis i framtidige søknader, dersom man anser at den totale 

belastningen blir for stor. Kommuneplanens arealdel er dessuten under revidering, 

arealdelen skal sendes på høring, og vannverket vil være en av flere høringsparter. 

Tyristrand vannverk har derfor mulighet til å kunne påvirke kommuneplanbestemmelsene i 

den forbindelse.  

 

Konklusjon 

Rådmannen legger vekt på at tilbygget er innenfor kommuneplanens retningslinjer for 

dispensasjoner langs drikkevannskilden Væleren og i 100-metersbeltet langs vann og 

vassdrag. Ut i fra tiltakets beskjedne størrelse, kan ikke rådmannen se at tiltaket i seg selv 

vil føre til økt forurensing i drikkevannskilden Væleren, eller være til ulempe for natur- og 



friluftsverdier i området. Rådmannen påpeker at det bør settes krav om bedring av 

utslippsforhold ved installering av biologisk avløpsfritt toalett, eller eventuelt 

forbrenningstoalett. Fordelene som tiltaket da vil medføre, er at det blir installert en 

forbedret toalettløsning. Vi kan ikke se at tiltaket medfører noen vesentlige ulemper. På 

bakgrunn av disse vurderingene kan ikke rådmannen se at hensynet bak plan. Og 

bygningslovens § 1.1, kommuneplanbestemmelsenes § 5 eller § 2.1 tilsidesettes, og 

fordelene ved å godkjenne tiltaket vurderes som klart større enn ulempene. Så lenge tiltaket 

holdes innenfor retningslinjene anser ikke rådmannen at den presedensvirkningen et 

godkjent tiltak vil kunne medføre, blir å betegne som uheldig.  

 

Rådmannen kan ikke se at klagen fra Tyristrand vannverk eller uttalelsen fra Mattilsynet 

medfører noen nye opplysninger eller argumenter som tilsier at vedtak i sak 13/16 bør 

endres. Rådmannen anbefaler derfor og ikke ta klagen til følge.  

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Situasjonskart  

2. Rådmannens saksframlegg i sak 13/16, datert 19.01.2016 

3. Saksprotokoll i sak 13/16, datert 15.02.2016 

4. Klage fra Tyristrand vannverk, datert 09.03.2016 

5. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 08.04.2016 

6. Juridiske forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren, datert 

06.06.2015 

7. Orientering om kommunens håndtering av drikkevannshensyn i byggesaker i 

Vælerens nedbørsfelt, datert 20.10.2015 

8. Klausuleringsbestemmelser, datert 24.07.1998 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/182-12   Arkiv: GNR 258/2  

 

Gnr/bnr 258/2 – Væleren - Tilbygg til hytte 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Hovedkomiteen velger å gi dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg 

negativt. Hovedkomiteen kan ikke se at tilbygget vil føre til noen vesentlig ulempe for 

natur og friluftsverdier i området på bakgrunn av tilbyggets beskjedne størrelse. Det 

legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanenes retningslinjer for tilbygg 

til hytter langs Væleren. Hovedkomiteen mener at det bør settes krav om biologisk 

avløpsfritt toalett slik at tiltaket samlet sett da vil gi noen fordeler for miljøet og dermed 

også tar større hensyn til drikkevannskilden og klausuleringsbestemmelsene som er 

gjeldende for området.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Søknaden om tillatelse etter plan- og 

bygningslovens § 20-4 godkjennes i prinsippet. 

 

3. Eksisterende toalettløsning må byttes ut med en type biologisk avløpsfritt toalett eller 

eventuelt gassdrevet forbrenningstoalett som vil bedre utslippsforholdene og ta større 

hensyn til drikkevannskilden Væleren.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 

 

 



 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

Utskrift sendes: 
Trond Schmidt, Varnesveien 29, 3189 HORTEN 

Tyristrand Vannverk, c/o Anita Pharo Denné, Claus Trondsens gate 19D, 3014 DRAMMEN 

 

 

 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt søknad fra Trond Schmidt om tilbygg på en hytte langs 

drikkevannskilden Væleren. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1, vedrørende byggeforbud i LNF-områder og § 5, vedrørende byggeforbud i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag. Tilbygget er på ca. 12 m², og hyttas størrelse vil etter 

utvidelse være innenfor kommuneplanens retningslinjer for tiltak langs Væleren. Tyristrand 

vannverk har uttalt seg negativt til tiltaket og er uenig i kommunens vurderinger av tiltak 

langs Væleren. Dette har tidligere blitt redegjort for i egne notat til Hovedkomiteen, 

notatene er lagt ved som egne vedlegg.  

 

Tiltaket har også blitt sendt fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen påpeker at 

kommunen må legge vekt på at hensynet til landskap- og naturverdier ivaretas, og at negativ 

presedensvirkning må unngås.  

 

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å godkjenne tiltaket, på bakgrunn av tilbyggets 

beskjedne størrelse og fordi hytta totalt sett blir innenfor kommuneplanens retningslinjer for 

maksimal størrelse. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil føre til vesentlig ulempe for natur- 

og friluftverdier i området. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til noen 

vesentlig økt forurensing i drikkevannskilden Væleren, men har som kompenserende tiltak 

og vilkår for å gi dispensasjon, satt krav om forbedring av eksisterende toalettløsning. 

Rådmannen har også presentert to alternative vedtak, hvor det alternativ 1. legges vekt på 

Tyristrand vannverks negative uttalelse, og det gis avslag på søknad om dispensasjon, mens 

alternativ 2. er godkjenning av dispensasjon hvor pkt. 3 med krav om utbedring av 

toalettløsning er fjernet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen mottok den 07.01.2015 søknad om tilbygg til et uthus på eiendom med gårds- 

og bruksnummer 268/2 fra Trond Schmidt. Det søkes om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, byggeforbud i LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde) og kommuneplanbestemmelsenes § 5, forbud mot byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag. Hele eiendommen ligger i tillegg i nedslagsfeltet til 

drikkevannskilden Væleren. Tyristrand vannverk er rettighetshaver til 

beskyttelsesbestemmelser for drikkevannet. 

 



Kommunen var i utgangspunktet negativ til tilbygget, som første ble omsøkt som en 

utvidelse av uthuset på eiendommen. Det ble lagt vekt på at tilbygget var utenfor 

retningslinjene for tiltak på fritidseiendommer innenfor nedbørens nedslagsfelt rundt 

Væleren. I kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 står det beskrevet i retningslinjene for 

dispensasjon til tilbygg langs Væleren, at hytter ikke skal være større en 50 m² bebygd areal, 

(BYA) og uthus ikke mer en 10 m² BYA. Uthuset ble større enn anbefalte 10 m² BYA. I 

tillegg påpekte kommunen at uthuset vil få overnattingsplasser, og bli et anneks til hytta, noe 

som også ble sett på som negativt og ekstra i strid med intensjonene til retningslinjene. Etter 

et møte med kommunen har tiltakshaver endret tilbygget til å bli en utvidelse av hytta i 

stedet for utvidelse av uthuset. Selve tilbygget er da på ca. 12 m², mens hytta etter utvidelse 

blir ca. 47 m², altså mindre enn 50 m². 

 

Kommunen har sendt søknaden om tilbygg til Tyristrand Vannverk for uttalelse. Tyristrand 

Vannverk har uttalt seg negativt både til den første søknaden og den reviderte søknaden. 

Vannverket tok i forbindelse med siste uttalelse initiativ til et møte med kommunen 

angående vannverket og kommunens håndtering av saker som angår sikkerheten til Væleren. 

Vannverket er i tillegg til å være uenig med kommunen i denne saken, også uenig med 

kommunen i kommunens tidligere godkjenning av tilbygg langs Væleren. Møtet fant sted i 

mai i fjor, og det ble i avtalt at administrasjonen skulle utarbeide et notat til HMA. I notatet 

ble det blant annet klargjort hvordan kommunen forholder seg til 

klausuleringsdommen/bestemmelsene, hvordan kommunen vurderer dette i behandling av 

saker og hvilke planer kommunen har for å sikre vannforsyningen til innbyggerne i 

Tyristrand/Nakkerud. Notatet er lagt ved som vedlegg nr. 8. Saken har derfor ligget på vent 

på bakgrunn av denne oppklaringen.  

 

Søknaden har også vært sendt til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen ber 

kommunen legge vekt på at et eventuelt vedtak ikke må skape uheldig presedensvirkning, og 

at kommunen må ivareta hensynet til allmenne landskaps- og friluftsinteresser i vurdering av 

saken. Fylkesmannen påpeker at tilbygget er av beskjeden størrelse. Fylkesmannen viser til 

at vannverket må ivareta sine rettigheter ved private avtaler eller ved bruk av rettsmidler. 

Fylkesmannen viser ellers til at det er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for 

drikkevannsforsyningen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket 

Tiltaket omfatter et tilbygg til en hytte. Tilbygget er ca. 12 m² og skal inneholde et ekstra 

soverom, tak over inngangsparti og badstue. Eksisterende hytte er opplyst å være ca. 35 m², i 

tillegg har søker et uthus på ca. 10 m². Det bebygde arealet (BYA) for hytta blir ca. 47 m², 

totalt med uthus blir BYA ca. 57 m². Målt på kommunens kartgrunnlag så ligger hytta på det 

nærmeste ca. 8 m fra vannet.  Tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta mot sør.  

 

 
Søkers begrunnelse for dispensasjon 

Søker begrunner dispensasjonen med at det er behov for større plass på hytta, det påpekes at 

som nåværende situasjon benyttes eksisterende stue som ekstra soverom på grunn av 

plassmangel. Søker påpeker at hytta ligger svært langt fra vanninntaket ved Vælertangen, og 

at grunneier og nabo ikke har noen motforestillinger til deres ønske.  



 

 
Uttalelse fra Tyristrand Vannverk AS  

  

Tyristrand vannverk påpeker at de ikke vil godkjenne noen tilbygg eller andre tiltak som 

bidrar til økt forurensing og forringelse av råvannskvaliteten i drikkevannskilden Væleren. 

Vannverket mener at det har forekommet saksbehandlingsfeil i tidligere saker som 

Ringerike kommune har behandlet, da de mener sakene også må behandles i forhold til 

folkehelseloven, matloven og drikkevannsforskriften. Til tross for dette godkjenner 

Ringerike kommune likevel diverse utbygg/tilbygg og andre tiltak.  

 

Vannverket påpeker at de har suveren uttalerett, det vi si at Tyristrand Vannverks uttalelser 

skal tillegges særlig vekt, og at det skal gode argumenter til for å unngå å følge vannverkets 

uttalelser. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

 

Fylkesmannen ber kommunen legger vekt på å ivareta hensynet til allmenne landskaps- og 

friluftsinteresser i vurderingen av saken. Kommunen må unngå byggetiltak som gir økt 

privatisering av strandsonen, i tillegg til at det må unngås nye byggetiltak som får uheldige 

virkninger for vassdragslandskapet. Fylkesmannen mener videre at hytta er eksponert mot 

vannet, ved at det er sparsommelig med vegetasjon mellom tilbygget og vannet. Det påpekes 

likevel at saken omfatter et mindre tilbygg av beskjeden størrelse. Kommunen må ut i fra sin 

lokale kjennskap til området se til at tiltaket ikke gir uheldige virkninger for allmenne 

landskaps- og friluftsinteresser. Det påpekes videre at kommunen må unngå vedtak som kan 

skape uheldig presedensvirkning, og at det spesielt må tas hensyn til naturmangfoldloven § 

10, om samlet virkning.  

 

Videre påpeker fylkesmannen at Tyristrand Vannverk tidligere har fått 

ekspropriasjonstillatelse for å gjennomføre tiltak som sikrer vannkvaliteten i Væleren med 

tanke på vannforsyning. Dette er en rettighet som vannverket må ivareta ved private avtaler 

eller ved bruk av rettsmidler. Fylkesmannen viser ellers til at det er mattilsynet som er 

ansvarlig myndighet for drikkevannsforsyningen, og forutsetter at dette organet ivaretar den 

samfunnsmessige verdien av Væleren som drikkevannskilde.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens LNF-område (landbruk- natur- og 

friluftsområde). Jfr. § 2.1 i kommuneplanbestemmelsene er det generelt ikke tillatt med 

byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i stedbunden næring. Det 

søkes om dispensasjon fra § 2.1. 

 

Eiendommen er i tillegg omfattet av kommuneplanbestemmelsenes § 5. I følge § 5 er det 

ikke tillatt med nye byggetiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Det søkes om 

dispensasjon fra § 5. 

 



Videre er det i § 2.1 beskrevet hvilke retningslinjer som gjelder dersom det gis dispensasjon 

for utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal 

grense for utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m² T-BYA (totalt 

bebygd areal), samt et frittliggende uthus på 10 m². De samme retningslinjene gjelder for § 

5. 
 

 

Juridiske forhold 

 
Sitat hentet fra Tyristrand Vannverks uttalelse; 

  
«Væleren og drikkevannsfeltet er beskyttet gjennom klausuleringsbestemmelser siden 

anleggelsen i 1949. Klausuleringsbestemmelsene ble oppdatert og modernisert i 1991.  

Gjeldende klausuleringsbestemmelser framgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11. september 

1991. Rettsboka er tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis innenfor 

servituttgrensa. Tyristrand vannverk er i medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940, § 

18, gitt tillatelse til å ekspropriere det som trengs av rettigheter for klausulering av nedbørsfeltet 

for Væleren i Ringerike. « 

 
 

Det ble den 05.06.2015 redegjort for juridiske forhold i et eget notat til HMA. Notatet er lagt 

ved som vedlegg nr. 8 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Det har ikke vært noen tidligere behandlinger og vedtak direkte knyttet til denne saken, men 

hovedkomiteen har i 2015 gitt dispensasjon for tilbygg til hytter ved Væleren. Rådmannen 

kjenner til to saker som ble behandlet i samme møte 09.02.2015. Disse sakene omfattet 

ulovlige oppført tilbygg som ble søkt om i etterkant. Tyristrand vannverk uttalte seg negativt 

til disse sakene, men har ikke klaget på godkjenningsvedtakene.  

 

 

Alternative løsninger 

 
Alternativ 1 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Hovedkomiteen 

vurderer at hensynene bak kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5 blir vesentlig 

tilsidesatt og vil kunne gi negativ presedens i området. Hovedkomiteen vurderer at å 

ivareta drikkevannskilden bør tas hensyn til i sterk grad og at tiltaket vil føre til potensielt 

økt bruk av hytta og økt forurensing i drikkevannskilden. Ulempene ved å gi dispensasjon 

anses som større enn ulempene.  

 



2. Søknad om godkjenning av tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1 og § 5 avslåes.  

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

     4.   Se orientering om klageadgang  

 

 
Alternativ argumentasjon 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan velge å vektlegge Tyristrand Vannverks 

negative uttalelse og mene at godkjenning av dette tilbygget kan gi økt bruk av hytta som 

igjen kan føre til økt utslipp i drikkevannskilden Væleren. Hovedkomiteen kan velge å 

vektlegge at hytta ligger svært nær vannet og dessuten er eksponert. Konsekvensen ved å 

godkjenne tilbygget kan være negativ presedensvirkning hvor resultatet blir økt privatisering 

av strandsonen.  

 

Hovedkomiteen kan vurdere det slik at det ikke er klare fordeler ved å gi dispensasjon, i 

henhold til kriteriene som ligger til grunn for å kunne gi dispensasjon i plan- og 

bygningslovens § 19-2. Ulempene synes derfor å være større enn fordelene, og 

hovedkomiteen kan velge og ikke gi dispensasjon fra § 2.1 og § 5 ut i fra en slik betraktning.  

 

 

Alternativ 2 

 
Dette alternativet er det samme som rådmannens forslag til vedtak, men pkt 3 med 

krav om biodo/forbrenningstoalett er fjernet.  

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanens byggeforbud i § 2.1 og § 5, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Hovedkomiteen velger å gi dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg 

negativt. Hovedkomiteen kan ikke se at tilbygget vil føre til noen vesentlig ulempe for 

natur- og friluftsverdier i området på bakgrunn av tilbyggets beskjedne størrelse. Det 

legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanenes retningslinjer for tilbygg 

til hytter langs Væleren.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Søknaden om tillatelse fra § 20-4 godkjennes 

i prinsippet. 

 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 



     4.   Se orientering om klageadgang.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 
Generelt 

Tyristrand Vannverk viser til at de har uttalt seg negativt og påpeker at kommunen bør ta 

sterkt hensyn til vannverkets uttalelser. Rådmannen anser at vannverket har klagerett og kan 

benytte seg av denne retten etter at vedtak i saken er fattet dersom de ønsker dette. 

Rådmannen påpeker at bygningsmyndighetene først og fremst forholder seg til 

kommuneplanen og plan- og bygningsloven.  Kommuneplanens arealdel er under 

revidering, arealdelen skal sendes på høring, og vannverket vil være en av flere 

høringsparter. Vannverket har derfor mulighet til å kunne påvirke 

kommuneplanbestemmelsene i den forbindelse.  

 

Avdeling for Miljørettet helsevern i kommunen har påpekt at det ikke er behov for å gi 

uttalelse til søknader dersom tiltaket er i tråd med kommuneplanens retningslinjer.  

 

Det vises for øvrig til notat til hovedkomiteen; «Orientering om kommunens håndtering av 

drikkevannshensyn i byggesaker i Vælerens nedbørsfelt», datert 20.10.2015 og «Juridiske 

forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren», oppklaring av juridiske 

forhold, datert 05.06.2015. 

 
Vurdering av tiltaket 

Tilbygget er innenfor retningslinjene i kommuneplanen for hytter langs Væleren. I tillegg 

står det nevnt i klausuleringsbestemmelsene til Tyristrand Vannverk; 

 

«Tilbygg og gjenoppbygging av hytter og uthus er tillatt dersom dette ikke medfører 

bruksendring, og alle byggesaker skal godkjennes av helserådet». 

 

Med bruksendring må det i den forbindelse forstås som økt bruk av hytta, dette har tidligere 

blitt oppklart i notat til hovedkomiteen datert 05.06.2015.  Dersom et tilbygg vil føre til at 

hytta vil bli brukt mye oftere, eller fører til at det blir plass til mange flere mennesker, kan 

dette videre føre til et potensielt større forurensingspress på drikkevannskilden enn den 

tidligere bruken. Tilbygget består i dette tilfellet av et soverom på ca. 5,25 m², en badstue, 

og tak over inngangsparti.  Totalt er hele tilbygget på ca. 12 m². Hytta har kun ett soverom 

fra før på kun 4,75 m². Rådmannen vurderer det slik at selv om tilbygget nødvendigvis vil 

føre til at tiltakshaver får økt overnattingsplass, er tilbygget såpass lite og hytta i seg selv 

såpass liten, at dette ikke vil føre til vesentlig økt bruk eller en bruk utover det som er 

påregnelig. Rådmannen mener dessuten at man bør sette krav om bedring av toalettløsning i 

forbindelse med at det gis dispensasjon for å oppføre tilbygg, og har derfor foreslått dette i 

det anbefalte vedtaket. Kommunen har i følge plan- og bygningsloven § 19-2, anledning til å 

sette vilkår for dispensasjon. Det er opplyst om at nåværende løsning er en type 

utedo/bøttedo. Et avløpsfritt biologisk toalett eller et forbrenningstoalett som går på gass, 

kan forbedre utslippsforholdene og sikre mot framtidig forurensing. Dette vil også være 

positivt for allmennheten og miljøet.  For å kunne gi dispensasjon må først og fremst tiltaket 

ikke tilsidesette hensynet bak bestemmelsen, videre så må fordelene være klart større enn 

ulempene.  Med det menes fordeler for allmennheten o.l , og ikke for tiltakshaver/søker.  I 



dette tilfellet er det begrenset hvilke fordeler tilbygget har for allmennheten, men ulempene 

som følge av tiltaket er heller ikke av stor betydning. Rådmannen kan ikke se at tiltaket i seg 

selv vil kunne føre til vesentlige ulemper for natur- eller friluftsverdier i området eller føre 

til økt forurensing i drikkevannskilden Væleren. Slik som fylkesmannen påpeker er hytta 

eksponert mot vannet. Tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta, rådmannen mener 

at tilbygget vil på den måten «gli i ett» med hytta og ikke gjøre så mye ut av seg. 

Rådmannen anser det som positivt at søker, etter tilbakemelding fra kommunen, endret 

tilbygget fra å være en utvidelse av uthuset til å være en utvidelse av hytta. På den måten er 

tilbygget innenfor retningslinjene, samt at man unngår at det uthuset går fra uthus til anneks, 

og på den måten kan utvikle seg til å bli en hytte til på eiendommen.  

 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

Rådmannen har sjekket artskart og naturbasekart, og kan ikke se at det er observert noen 

rødlista arter, utvalgte naturtyper eller trua arter i området. Fylkesmannen viser til 

naturmangfoldloven § 10 om samlet virkning. Rådmannen anser at en bit for bit utbygging 

av hytter langs vannet kan virke negativt på naturmangfoldet og til slutt undergrave 

hensynet bak kommuneplanbestemmelsene. Ved framtidige omsøkte tiltak vil det derfor 

være viktig å vurdere en samlet belastning for å unngå uheldig presedens.  
 

 

Vurdering etter friluftsloven  

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeligjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til 

utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.  

 

Rådmannen mener tiltaket er av såpass liten karakter at det ikke vil føre til vesentlig økt 

privatisering i området rundt hytta, men anser at en eventuell negativ presedensvirkning ved 

flere små tiltak til slutt kan føre til økt privatisering av strandsonen langs Væleren.  
 

 

 

Konklusjon 

Rådmannen legger vekt på at tilbygget er innenfor kommuneplanens retningslinjer for 

dispensasjoner langs drikkevannskilden Væleren og i 100-metersbeltet langs vann og 

vassdrag. Ut i fra tiltakets beskjedne størrelse, kan ikke rådmannen se at tiltaket i seg selv 

vil kunne føre til økt forurensing i drikkevannskilden Væleren, eller være til ulempe for 

natur- og friluftsverdier i området. Rådmannen påpeker at det bør settes krav om bedring av 

utslippsforhold ved installering av biologisk avløpsfritt toalett, eller eventuelt 

forbrenningstoalett. På bakgrunn av disse vurderingene kan ikke rådmannen se at hensynet 

bak kommuneplanbestemmelsenes § 5 eller § 2.1 tilsidesettes, og fordelene ved å godkjenne 

tiltaket vurderes som klart større enn ulempene. Så lenge tiltaket holdes innenfor 

retningslinjene anser ikke rådmannen at den presedensvirkningen et godkjent tiltak vil 

kunne medføre, blir å betegne som uheldig.  

 

 
 

 
 



 

 

 Ringerike kommune, 18.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart i 1-1000 

2. Tegninger av tilbygg (første utkast), mottatt 07.01.2015 

3. Begrunnelse for søknad om dispensasjon, datert 14.01.2015 

4. Uttalelse fra Tyristrand Vannverk, datert 19.02.2015 

5. Revidert søknad med nye tegninger, datert 14.04.2015 

6. Ny uttalelse fra Tyristrand Vannverk, datert 30.04.2015 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 26.05.2015 

8. Juridiske forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren, notat til 

HMA datert 05.06.2015 

9. Kommentar til notat om juridiske forhold fra Tyristrand vannverk, datert 10.09.2015 

10. Orientering om kommunens håndtering av drikkevannshensyn i byggesaker i 

Vælerens nedbørsfelt, notat til HMA,datert  20.10.2015 

11. Klauselingsbestemmelser, datert  24.07.1998 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/182-13  Arkiv: GNR 258/2  

 

Sak: 13/16 

 

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om godkjenning av 

tilbygg, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud og til 

rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak kommuneplanens 

byggeforbud i § 2.1 og § 5, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Hovedkomiteen velger å gi 

dispensasjon, til tross for at Tyristrand vannverk har uttalt seg negativt. Hovedkomiteen 

kan ikke se at tilbygget vil føre til noen vesentlig ulempe for natur og friluftsverdier i 

området på bakgrunn av tilbyggets beskjedne størrelse. Det legges i tillegg vekt på at 

tiltaket er innenfor kommuneplanenes retningslinjer for tilbygg til hytter langs Væleren. 

Hovedkomiteen mener at det bør settes krav om biologisk avløpsfritt toalett slik at tiltaket 

samlet sett da vil gi noen fordeler for miljøet og dermed også tar større hensyn til 

drikkevannskilden og klausuleringsbestemmelsene som er gjeldende for området.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5. Søknaden om tillatelse etter plan- og 

bygningslovens § 20-4 godkjennes i prinsippet. 

 

3. Eksisterende toalettløsning må byttes ut med en type biologisk avløpsfritt toalett eller 

eventuelt gassdrevet forbrenningstoalett som vil bedre utslippsforholdene og ta større 

hensyn til drikkevannskilden Væleren.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen  

 

     5.   Se orientering om klageadgang  

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Marie Irene Norberg [Marie.Irene.Norberg@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.03.2016 14:16:10 

Emne: VS: Tyristrand vannverk 

Vedlegg: 16023096.pdf; TMPD3F1_A.pdf 

Hei, Irene! 
 
Jeg har lest e-posten og tenker: 
 
Hva med Mattilsynet? 
 
Skal vi gi tilbakemelding og be vannverket konkretisere om de klager på vedtaket (noe jeg vel 
ikke kan se at de direkte gjør)? 
 
Skal vi orientere rådmann og ordfører? 
 
Arne 
     

 
Fra: Tore <tore@abelvik.com> 
Sendt: 9. mars 2016 10:17 
Til: Kjell Hansen; Arne Lange Hellum; Tore Isaksen 
Kopi: Ingar (Fossum & Sandum AS) 
Emne: Tyristrand vannverk  
  
Hei 
I mars 2015 hadde Tyristrand vannverk et møte med ordfører og kommunalsjef Arne Hellum. 
Her la vannverket frem sitt syn på hvordan byggesaksbehandling innenfor nedbørsfeltet til 
Væleren skal behandles. Forholdet til kommunens saksbehandling innen byggesak har etter 
dette møtet bedret seg. 
Men nå skjer det altså igjen. I en sak om tilbygg på en hytte ved Væleren der vannverket har uttalt 

seg negativt til tiltaket, ble det etter politisk behandling 15.02-16 gitt dispensasjon til tiltaket. 
Vedlagte brev fra kommunen viser til vedtaket som er gjort på tvers av det som kommunen 
skal gjøre og det som er avtalt tidligere. Det er Mattilsynet som har den endelige 
godkjenningen innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden på Væleren. 
Fylkesmannen sier også i vedlagte brev til kommunen:"Fylkesmannen vil ellers vise til at det 
er Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for drikkevannsforsyningen, og forutsetter at 
dette organet ivaretar den samfunnsmessige verdien av Væleren som drikkevannskilde". 
 
Brevet om vedtaket datert 22.02-16 ble behandlet på styremøte i Tyristrand vannverk 08.03-16. Styret 
har gjort det de kan for å ivareta klausuleringsbestemmelsene vedr. drikkevannskilden, og har også 
bedt Mattilsynet om å ta tak i saken da vannverket har gjort det de kan i denne saken. Det ser ikke ut 
som Mattilsynet har fått dokumenter til denne saken for uttalelse. Det er meget beklagelig. 
 
Tyristrand vannverk ber igjen om at kommunen går igjennom sine rutiner for behandling av 
byggesaker i nedbørfeltet til drikkevannskilden Væleren. 
 



Vannverket forventer også at drikkevannskilden Væleren får et enda strenger vern gjennom 
kommuneplanarbeidet. 
 
 
 
Hilsen Tore Abelvik 
Tyristrand vannverk 
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Mattilsynets forvalter FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften) og vår interesse i saken er knyttet til drikkevann, herunder beskyttelse av
drikkevannskilder, samt levering av trygt og sikkert drikkevann til innbyggerne på Tyristrand og
Nakkerud.

Vi viser til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) g 4 om bestemmelser
om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem.

Som tilsynsmyndighet for drikkevannsforskriften vil Mattilsynet også minne om <Nasjonale mål -
vann og helse>, vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014. I dette dokumentet er det angitt en rekke
målsettinger som angår vannforsyning og avløpshåndtering. Målene er bl.a. at abonnentene til
enhver tid skal få rent drikkevann og at det skal bli en mer effektiv beskyttelse av
drikkevannskildene.

Mattilsynet har tidligere uttalt at vi ikke ønsker noe form for økt aktivitet i nedbørsfeltet til Væleren.
Væleren er drikkevannskilde for 2500 mennesker på Tyristrand og Nakkerud og det er ikke noe
umiddelbart alternativ til denne kilden. Råvannskvaliteten i Væleren er ikke optimal og vannet er
allerede fullrenset. Det er svært viktig at råvannskvaliteten ikke forringes ytterligere.
Mattilsynet stiller seg derfor negative til at kommunen gir dispensasjon fra
kommuneplansbestemmelser og tillater hytteeier å lage tilbygg til hytte i nedbørsfeltet til Væleren.

Mattilsynet ønsker ikke å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved Væleren, eller arbeider i

den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Det er imidlertid overveiende sannsynlig at
tiltaket vil føre til økt bruk av hytta og potensielt økt forurensning til drikkevannskilden. Vi merker
oss at to ulovlige oppførte tilbygg har fått dispensasjon i etterkant og er redd for at dette, sammen
med nye dispensasjoner, totalt sett vil gi en negativ presedens i området sett fra et
drikkevan nsperspektiv.

Ringerike kommune har et ansvar for at kommunens innbyggere er sikret drikkevann av god
kvalitet. I stedet for å gi tillatelse til tiltak som potensielt kan være med på å forurense en
drikkevannskilde, bør Ringerike kommune jobbe for at vannkilder, kommunale og private, med
tilhørende nedbørsfelt og tilsigsområder blir sikret mot aktiviteter som kan medføre forurensning
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Mattilsynet mener det bør jobbes aktivt for å sikre vannkilden ved opprettelse av hensynssoner i

kommuneplanens arealdel med bestemmelser om tillatte eller ikke tillatte aktiviteter i

hensynssonene.
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Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Fra: Miljø- og areal 

   

Kopi:  Tyristrand vannverk 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1093-15 14916/15 GNR 248/1,29 05.06.2015 

 

Juridiske forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren  
 

Innledning 

Tyristrand Vannverk tok i mars 2015 initiativ til å ha et møte med kommunen angående vannverket og 

kommunens håndtering av saker som angår sikkerheten til Væleren som drikkevannskilde. 

Bakgrunnen for dette var at Vannverket var uenig i kommunens godkjenning av tilbygg i Vælerens 

nedslagsfelt, og mente at deres uttalelse ikke hadde i tilstrekkelig grad blitt ivaretatt i 

saksbehandlingen. Møtet fant sted i mai, og det ble avtalt at administrasjonen skulle lage et notat over 

følgende spørsmål: 

 Hvordan kommunen forholder seg til klausuleringsdommen/-bestemmelsene? 

 Hvordan dette blir vurdert når kommunen saksbehandler saker som berører Væleren? 

 Hvilke planer har kommunen for å sikre vannforsyningen til innbyggerne i Tyristrand og 

Nakkerud? 

Dette notatet vil forsøke å besvare disse spørsmålene. Notatet har også blitt sendt til 

Tyristrand vannverk for kommentering.  

 

 

Bakgrunn  

I Ringerike kommune finnes det både private og kommunale vannverk. Kommunen forsyner ca 80 % 

av kommunens innbyggere med vann. De resterende ca 20 % har vann fra private vannverk eller 

private brønner. Tyristrand er et av de private vannverkene i kommunen. Vannverket forsyner ca 2500 

personer med drikkevann, og Væleren som er den eneste vannkilden til vannverket.   

Hensikten med å beskytte en drikkevannskilde er å hindre forurensning som kan gjøre vannet uegnet 

til drikkevann. Kilder til forurensning kan være for eksempel fra bebyggelse og innretninger, avløp, 

avfall, industri, lagring av landbruk, fiskeoppdrett, trafikk, rekreasjon (bading, fisking, båttrafikk, 

camping). 



 

 

Når det gjelder bebyggelse, er det viktig å skille mellom permanent bebyggelse og fritidsbebyggelse. 

Permanent aktivitet vil alltid medføre belastninger på miljøet (avløp, veier, anlegg osv), og 

Folkehelseinstituttet anbefaler for eksempel ikke å ha campingplasser eller utleiehytter i tilknytning til 

nedbørsfelt. Hytter som er mindre brukt, vil være mindre belastende på miljøet. 

Drikkevannskilden Væleren har tidligere vært forurenset av koliforme bakterier 

(tarmbakterier). I 2006 var det nødvendig å påby koking av drikkevannet, og Mattilsynet kom 

med pålegg om at situasjonen måtte utbedres. Det er ingen alternativ drikkevannskilde for 

innbyggere på Tyristrand/Nakkerud, så det er svært viktig at vannkilden blir ivaretatt.  

 

 

Klausulering av vannområdet 

Plan- og bygningsloven gir muligheter for å ekspropriere områder til drikkevannskilder gjennom 

reguleringsplan. I tillegg regulerer Vannressursloven § 51 forholdet til alminnelig ekspropriasjonsrett. 

Tyristrand vannverks mulighet for å ekspropriere er hjemlet i tidligere «Lov om vassdragene av 15. 

mars 1940» § 18. I 1989 ga Fylkesmannen i Buskerud tillatelse til «å ekspropriere det som trengs av 

rettigheter for klausulering av nedbørsfeltet for Væleren i Ringerike kommune».  

Vassdragsloven § 18 (opphevet) lyder som følger: 

«For å sikre vatn til slik bruk som nevnt i § 17 mot å bli forurenset, kan Kongen gjøre vedtak om 

ekspropriasjon og om at eiere og rettighetshavere i fast eiendom mot erstatning etter skjønn skal finne 

seg i bestemmelser om rådigheten over eiendommen.» 

Vedtaket fra Fylkesmannen gir altså vannverket retten til å ekspropriere overfor hver enkelt grunneier. 

Ekspropriasjonen gjelder begrensninger i hvordan grunneiere kan disponere grunnen, men ikke retten 

til å ekspropriere selve grunnen. Vedtaket fra Fylkesmannen legger ingen begrensninger i seg selv, 

uten at Tyristrand Vannverk har sørget for at erstatningsspørsmålet avgjøres. Ved ekspropriasjon kan 

partene avtale en pris, eller erstatningen kan fastsettes etter skjønn. Regelverket krever at vannverket 

innen et år (altså innen 1990) har begjært ekspropriasjonsskjønn eller har inngått en avtale. Dersom 

fristen blir oversittet, må det søkes om ny tillatelse.  

Gjeldende klausuleringsbestemmelser fremgår av ekspropriasjonsskjønn avholdt 11.9.1991 hvor 

gjeldende klausuleringsbestemmelser fremgår. Ekspropriasjonsskjønn betyr at det er tvunget gjennom 

eller gjort frivillige avtaler hvor Vannverket har kjøpt rettighet i hver eiendom. I følge Tyristrand 

vannverk er rettsboka tinglyst på alle eiendommer som ligger innenfor eller delvis innenfor 

servituttgrensa. 

Når det for eksempel står i klausuleringsbestemmelsen at det ikke er lov med innlagt vann, er dette en 

såkalt «negativ servitutt», det vil si en bruksbegrensning hos grunneierne.  

 

 

Aktuelt regelverk i byggesaksbehandlingen 

Kommunen har nettopp behandlet to søknader hvor det er søkt om godkjenning for ulovlige etablerte 

tilbygg. I tillegg har vi nylig mottatt en tredje søknad som gjelder et nytt tilbygg. Denne saken er satt 

på vent til det blir en avklaring i hvordan kommunen skal behandle slike saker. Når kommunen har 

behandlet de to søknadene, har vi forholdt oss til flere regelverk, blant annet plan- og bygningsloven 

(inkludert kommuneplanen), forurensningsloven, naturmangfoldloven og friluftsloven.  

 



 

 

I kommuneplanens arealdel er Væleren markert som «drikkevannskilde», og området rundt som 

«nedslagsfelt for drikkevann», under områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag.  

De aktuelle omsøkte tilbyggene ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er definert som 

LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). Ifølge kommuneplanbestemmelse § 2.1 er det 

generelt ikke tillatt med byggetiltak i LNF-områder, med mindre tiltaket inngår som et ledd i 

stedbunden næring. I de aktuelle sakene er det søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Retningslinjene til § 2.1 gir føringer for hva som bør gjelde om kommunen gir dispensasjon for 

utvidelse av hytter spesielt innenfor nedslagsfeltet til vannkilden Væleren. Maksimal grense for 

utvidelse av hytter er satt til en samlet størrelse på inntil 50 m2 BYA (bebygd areal), samt et 

frittliggende uthus på 10 m2 BYA.  

Kommuneplanbestemmele § 5 setter et generelt forbud mot byggetiltak i 100-meterssonen til vann og 

vassdrag. I retningslinjene til bestemmelsen står det at «I 100-metersbeltet langs vann og vassdrag 

innenfor nedslagsfeltet for vannkilden Væleren er det i tillegg forbudt å iverksette veiutbygging, 

massuttak og planering selv om dette måtte være ledd i landbruksnæring».  

Når det gjelder forurensningsloven, er det særlig forhold om utslipp av sanitært avløpsvann som er 

relevant å vurdere. I de aktuelle sakene har hyttene ikke hatt innlagt vann eller utslipp av avløpsvann.  

Sakene er sendt til Vannverket og Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

Fylkesmannen har bedt kommunen legge vekt på hensynet til drikkevannskilden og allmenne 

landskaps- og friluftsinteresser. I tillegg legger Fylkesmannen vekt på at kommunen må vurdere 

sakene etter Naturmangfoldloven, særlig § 10 om tiltakets samlet belastning ved at godkjenning av 

dispensasjon vil ha uheldig presedens og at det vil bli «bit-for-bit-utbygging» av området som samlet 

sett vil gi en for stor belastning på miljøet. 

Vannverket har i sine uttalelser vært negativ til å godkjenne tilbyggene, og viser til at styret i 

vannverket i mange år har holdt en meget restriktiv linje når det gjelder tilbygg til hytter og andre 

tiltak i nedslagsfeltet, og spesielt i indre sone som de omsøkte tilbyggene ligger i. Bakgrunnen for 

dette er fare for forurensning av råvannskvaliteten slik at godkjenningen blir inndradd av Mattilsynet, 

slik at vannverket må stenges. De mener at større hytter er en av grunnene som kan gi større aktivitet 

og forurensning i området. 

 

Kommunens vurdering av tiltakene sett i lys av klausuleringsbestemmelsene 

Hensikten med klausuleringsbestemmelsene er å sikre at det ikke skjer en bygningsmessig utvikling 

som medfører et større press på, og dermed potensiell fare for drikkevannskilden.  

Som nevnt tidligere fremgår det av grunnboka hvilke rettigheter som Vannverket har kjøpt gjennom 

ekspropriasjonsskjønnet. Kommunen har ikke sjekket grunnboka for å se hva det har stått på de 

eiendommene hvor det er søkt om tilbygg, men forholdt seg til de klausuleringsbestemmelsene som 

står i brevet fra Fylkesmannen og antar at det er disse som er tinglyst i grunnboka på de aktuelle 

eiendommene.  

Selv om Tyristrand vannverk er privat, så er klausuleringsbestemmelsene først og fremst fastsatt for å 

ivareta en offentlig interesse, nemlig sikring av rent drikkevann. Og siden vannverket har ekspropriert 

«bruksendring» hos grunneiere, kan ikke kommunen endre dette.  

Kommunens vurdering har imidlertid vært at godkjenning av tilbyggene i seg selv ikke strider med 

klausuleringsbestemmelsene. Det står i klausuleringsbestemmelsene punkt 2.1 andre ledd at «tilbygg, 



 

 

gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom det ikke medfører 

bruksendring.».  

Det er uklart hva som i denne sammenhengen menes med «bruksendring». Ordet benyttes ofte i 

sammenheng med endring fra en bygningstype til en annen, for eksempel fra hytte til bolig. Dette var 

ikke tilfelle i de to akutuelle sakene. En annen, og kanskje mer riktig tolkning av ordet i denne 

sammenheng, er økning i bruken. Dersom tilbygg, gjennoppretting og ombygging medfører et 

potensielt større og risikofylt forurensningspress på drikkevannskilden enn den tidligere bruken, vil 

tiltaket kanskje ikke være forenelig med klausuleringsbestemmelsene. For eksempel, dersom 

familiehytta som opprinnelig var for fire personer søkes påbygget med anneks til åtte og skal brukes 

som utleiehytte i de fleste av årets helger, vil dette kunne føre til økt risiko for forurensning av 

drikkevannskilden. Er det derimot snakk om tilbygg av vedbod eller en enkel kjøkkenkrok på 

ekseisterende hytte, så er situasjonen en helt annen. Faren for drikkevannskilden vil ikke øke. Her må 

byggesaksavdelingen vurdere i hvert enkelt tilfelle. I de to aktuelle sakene hvor tilbyggene allerede er 

etablert, og beskjedne i størrelse, har kommunen vurdert at det mest sannsynligvis ikke er snakk om en 

nevneverdig bruksøkning. 

Videre står det i klausuleringsbestemmelse § 2-1 at «…alle byggesaker skal godkjennes av 

helserådet». Dette rådet eksisterer ikke lenger i kommunen. Det er da naturlig å oppfylle dette ved å 

forelegge byggesøknadene for den etat som det er nærmest å anse som etterfølger etter helerådet, det 

vil si miljørettet helsevern og eventuelt Hovedutvalget for helse- og sosial. Kommunen har også 

gjennom folkehelseloven § 3 et selvstendig ansvar for å overvåke alle faktorer som kan innvirke 

innvirke negativt på folkehelsen, herunder drikkevann, og at det er kommunens ansvarlige for 

miljørettet helsevern som har denne oppgaven. Kommunen er for øvrig ikke pålagt å bruke 

virkemidlene i Folkehelseloven dersom det vil føre til for stort arbeidspress på tjenesten, og dette 

gjelder særlig når det er snakk om saker som er av mindre vestentlig betydning for folks helse om det 

blir løst.  

Byggesaksavdelingen og enhet for miljørettet helsevern er fysisk plassert i samme bygning, slik at det 

er enkelt for oss å ha fortløpende kontakt. I de to aktuelle sakene har de omsøkte tiltakene vært 

innenfor retningslinjene til kommuneplanen, og kommuen har vurdert at det ikke har vært behov for 

en formell uttalelse fra Miljørettet helsevern. I saker hvor det som er omsøkt vil kunne være i strid 

med retningslinjene til kommuneplanen, eller av andre grunner vil kunne føre til økt fare for 

forurensning av drikkevannskilden, vil det være naturlig å ha en mer formell prosess hvor byggesak 

ber om uttalelse fra miljørettet helsevern, eventuelt at saken vurderes politisk av Hovedkomiteen for 

helse- og sosial.  

 

Mattilsynets rolle 

Mattilsynet er forvalter av Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), som 

er hjemlet i både Matloven og Folkehelseloven. I tillegg er Mattilsynet godkjenningsmyndighet og 

tilsynsmyndighet for vannverkene.  

Drikkevannsforskriften § 4 forbyr forurensning av vannforsyningssystem:  

Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre 

fare for forurensning av drikkevannet.  

Videre står det i § 4 at det sentrale Mattilsynet kan ved forskrift forby eller sette vilkår for aktiviteter, 

som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann. Denne muligheten er etter det 

kommunen har fått opplyst fra Norsk vann, ikke blitt brukt.  



 

 

Mattilsynet har på forespørsel om innlegging av strøm i Pjåkerud hyttefelt (innenfor Vælerens 

nedbørsfelt) uttrykt at de ikke ønsker noen form for økt aktivitet i området. Bakgrunnen for 

dette er at det ikke er noe umiddelbart alternativ til vannkilden, at råvannskvaliteten i Væleren 

ikke er optimal og at det er svært viktig at råvannskvaliteten ikke forringes ytterligere. 

 

 

Vannverkseiers ansvar 

Drikkevannsforskriften § 5 stiller krav til at vannverkseier skal påse at drikkevannet 

tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde, leveringssikkerhet når det leveres til mottaker. I 

dette innebærer det at vannverkseieren skal etableres og innføres innternkontroll for 

etterlevelse av drikkevannsforskriften. Videre skal vannverkseier kartlegge mulige farer 

forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser 

som er kritiske.  
Videre heter det i drikkevannsforskriften § 14 at «Eier av vannforsyningssystem skal påse at det 

planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden for å forhindre fare for forurensning 

av drikkevannet, og om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse». 

 

 

Hva kan kommunen gjøre for å sikre vannforsyningen til i Tyristrand og Nakkerud? 

Kommunen har flere muligheter når det gjelder å bidra til å sikre Væleren som 

drikkevannskilde.  

 

Opprydding i spredt avløp 

I 2007-08 ble det foretatt en registrering av de sanitære forholdene innenfor Vælerens 

nedbørsfelt. Det ble ved befaring sommeren 2008 observert 6 hytter med innlagt vann, samt 3 

hytter med misstanke om innlagt vann.  Disse hytteeierne ble 7.10.08 tilskrevet med beskjed 

om å koble fra det innlagte vannet eller komme med tilbakemelding vedrørende forholdene.  

Frist for dette er satt til 10.11.08. 

 

Kommunestyret vedtok i 2011 «Strategi for opprydding i spredt avløp». Målsetningen med 

strategien er at alle kommunens innbyggere på lang sikt skal ha en avløpssituasjon i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter. Som en følge av strategien ble bemanningen på tilsyn/utslipp i 

2012 utvidet med 1 årsverk. I første omgang vil tilsynet bli prioritert på de stedene 

forurensningsforskriften setter krav til rensing av avløpsvann (eiendommer som har innlagt 

vann eller utslipp fra toalettavløp), men vi er også opptatt av å avdekke ulovligheter i for 

eksempel fritidsbebyggelse. Kommunen er i en dialog med Ringerike Septikservice for å i 

større grad bruke dem til å gjøre registreringer i forbindelse med tømming av slamavskillere 

og tette tanker. På den måten vil vi lettere fange opp ulovlig etablerte avløpsanlegg. I tillegg 

vil innføring av årlig tilsynsgebyr (forskrift om dette er på høring med frist 1.8.2015) gi rom 

for å utvide tilsynet, slik at vi også kan dra på befaring i hytteområder som i utgangspunktet 

ikke har innlagt vann/avløpsanlegg. 

 

Behov for endringer i kommuneplanen for å ivareta Væleren som drikkevannskilde 

Kommuneplanen er et viktig verktøy for å regulere forhold knyttet til Væleren som drikkevannskilde.  

Dette kan gjøres på flere måter. En måte er å stramme innbestemmelser og retningslinjer til  

arealdelen, slik at det blir vanskeligere å gi dispensasjon.  En annen mulighet er å ta i bruk  

hensynssoner. Plan- og bygningsloven § 11-8 gir mulighet for å definere avgrensede områder i  



 

 

kommuneplanens araldel. I en hensynssone kan det gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår 

for tiltak og/eller virksomheter. 

 

Trondheim kommune har i kommuneplanens arealdel (2012-2024) laget en hensynssone for 

nedbørsfeltet til drikkevannskilden Jonsvatnet. I bestemmelsene (§ 38) heter det at «Ved utøvelse av 

kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen  nedbørsfelt er det lagd 

bruksbegrensninger for området. I tillegg er det satt opp en rekke andre forbud mot aktiviteter i 

området (for eksempel bading, telting, riding, bruk av motorfartøy på Jonsvatnet). Når det gjelder 

avløp står det følgende:  

«Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann. Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, 

forbrenningstoalett, eller annen løsning godkjent av Trondheim kommune.» 

 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen i Ringerike, vil vi i samarbeid med Tyristrand 

vannverk vurdere på hvilken måte kommuneplanen kan i større grad brukes som verktøy for å oppnå 

bedre drikkevannskvalitet i Væleren.  



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for  

Fra: Miljø- og arealforvaltning v/ Ingrid Strømme 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1093-17 27395/15 GNR 248/1,29 20.10.2015 

Orientering om kommunens håndtering av drikkevannshensyn i byggesaker i  
Vælerens nedbørsfelt  
 

Vi viser til kommunens notat datert 5.6.2015 med redegjørelse for hvordan kommunen 

behandler saker som angår drikkevannskilden Væleren (vedlegg 1). Bakgrunnen for dette 

notatet var at Tyristrand Vannverk i mars 2015 tok initiativ til å ha møte med kommunen om 

behandling av saker som angår drikkevannskilden, og ba om en slik redegjørelse. Vi viser 

også til Tyristrand Vannverk sitt svar som ble sendt til oss på e-post 10.9.15 (vedlegg 2).   

 

 

Kommunens vurdering av Vannverkets uttalelse 

Synspunktene i Vannverkets brev kan deles inn i følgende to hovedpunkter: 

1) Drikkevannsforskriftens betydning i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven  

2) Sikring av Væleren som drikkevannskilde i kommuneplan.  

 

1) Drikkevannsforskriftens betydning i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven  

Tyristrand Vannverk skriver at de ikke er fornøyd med kommunens notat når det kommer til 

forståelse av drikkevannsforskriften. De mener at det ifølge drikkevannsforskriften er 

vannverkseier som setter begrensninger til tiltak i nedslagsfeltet, og at dersom Matilsynet eller 

Vannverket mener at tiltaket vil medføre forurensningsrisiko, kan ikke kommunen overprøve 

dette. Vannverket er følgelig skeptisk til at kommunen tillater tiltak i hyttefeltet uten at styret 

og/eller Matilsynet har gitt samtykke. 

 

Kommunens vurdering: 

Vi viser til vårt notat med beskrivelse av hvordan kommunen behandler saker etter plan- og 

bygningsloven. Byggesaksavdelingen vurderer i alle saker det omsøkte tiltaket i forhold til 

kommuneplanen og i forhold til andre lovverk som regulerer forurensning, naturmangfold, 

friluftsliv osv. I tillegg forholder kommunen seg til klausuleringsbestemmelsene fra 1989,
 

hvor Vannverket har ekspropriert bruksbegrensninger for området. Disse sier blant annet at 

det ikke er tillatt med innlagt vann eller tiltak som fører til bruksendring. Alle saker blir også 

sendt til Vannverket for uttalelse.  

 

Kommuens vurdering i de aktuelle søknadene om tilbygg (som var til behandling i HMA i 

første halvdel av 2015) har vært at tiltakene verken strider vesentlig mot de hensyn 

kommuneplanen er ment å ivareta eller i nevneverdig grad bidrar til økt risiko for 

forurensning. Også i klausuleringsbestemmelsene (§2.1) åpnes det for blant annet tilbygg. 



 

 

Beitedyr, fugler og annet vilt spiller trolig en betydelig større rolle enn menneskelig aktivitet 

når det gjelder forurensning av drikkevannet. Dette ble påvist blant annet i et prosjekt 

kommunen hadde i samarbeid med Tyristrand Vannverk i 2008 om forurensningen i Væleren, 

hvor det ble vurdert årsaker og tiltak. Det er imidlertid viktig å kontrollere at 

avløpssituasjonen på hyttene ikke bidrar til forurensning, og her har både kommunen og 

Tyristrand vannverk et ansvar. 

 

Byggesakskontoret vurderer i hver sak behov for innhenting av uttalelser fra relevante 

instanser, og dersom vår vurdering er at det er muligheter for at et omsøkt tiltak kan føre til 

forurensning av drikkevannskilden, vil vi sende saken til Miljørettet helsevern og Mattilsynet 

for uttalelse. Eksempler på saker hvor dette kan være aktuelt er større tilbygg, bruksendring 

fra hytte til bolig, eller tiltak hvor det er forhold eller formål som strider mot 

kommuneplanens retningslinjer. Vi innhenter ikke uttalelser fra Miljørettet helsevern i alle 

saker. Miljørettet helsevern har opplyst at det ikke er behov for å gi uttalelse til søknader 

dersom tiltaket er i tråd med kommuneplanens retningslinjer.  

 

Vi vil også understreke vannverkets mulighet til å klage på vedtak fattet av Ringerike 

kommune. I byggesaker er det slik at det er HMA som vurderer hvorvidt de ønsker å ta 

hensyn til en klage eller ikke. Dersom ikke kommunens folkevalgte er enige i klagen, vil det 

da være Fylkesmannen i Buskerud som vil avgjøre saken.  

 

 

2) Sikring av Væleren som drikkevannskilde i kommuneplan.  

 

Tyristrand vannverk skriver i sin uttalelse at de stiller seg undrende til at ikke nedslagsfeltet 

tidligere og tydeligere er tatt inn i kommuneplanen. De skriver også at de ikke oppfatter at 

kommunen samarbeider tilstrekkelig med vannverket på dette punktet. 

  

Kommunens vurdering: 

I gjeldende kommuneplan er nedslagsfelt for Vannkilde Væleren og vanninntak markert på 

plankartet. Videre er det gitt retningslinjer knytta til nedslagsfeltet.   

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering. Arealdelen vil bli sendt på høring, og 

vannverket vil være en av flere høringsparter. I tillegg vil vi arrangere områdevise 

høringsmøter i kommunen, hvorav ett av dem vil bli lagt til Tyristrand. Kommunen vil også 

vurdere behov for ytterligere kontakt for eksempel i form av egne møter, med parter hvor det 

er behov for dette. Vår foreløpige vurdering er at alle kommunens drikkevannskilder bør 

legges inn som hensynssoner (jf pbl. §11-8) i arealdelen. Hensikten med dette er på en tydelig 

måte å gi retningslinjer og bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for visse tiltak og/eller 

virksomheter. Plan- og bygningsloven gir imidlertid ikke nødvendige hjemler for å sette 

tilstrekkelige restriksjoner for en drikkevannskilde på kommuenplannivå. Dette må, slik vi 

forstår det, enten skje på reguleringsplannivå, eller gjennom egen klausulering. Å utarbeide en 

reguleringsplan innebærer en del arbeid og kostnader for vannverkseier.  

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: «Juridiske forhold i kommunens behandling av saker som berører Væleren» 

(notat) 

Vedlegg 2: «Svar til notat fra Ringerike kommune angående drikkevannskilden Væleren» 

(notat) 
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Arkivsaksnr.: 14/647-49   Arkiv: J07  

 

Strategi for universell utforming (UU) i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Kommunen mottok i 2014 og 2015 økonomisk støtte fra Kommunal og moderniserings-

departementet (KMD)og Statens kartverk for å utvikle en strategi for universell utforming 

(UU-Strategi) i Ringerike kommune og for å kartlegge tilgjengeligheten til turområder i 

Hønefoss. Kommunens rådgivingsgruppe for UU sto for utvikling av strategien og for 

gjennomføring av kartleggingen. Kommunens UU-Strategi ble presentert på den nasjonale 

UU-konferansen i desember 2015 og omtalt i fagtidsskrift, mens resultatene fra 

kartleggingen ble presentert i lokalavisen og på nasjonale nettsider for UU. Delprosjektet 

«brukerstyrt UU» er videreført til 2016. Kommunens prosjekt «UU-Strategi» framlegges for 

politiske råd og utvalg til orientering.   

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune deltok i 2014 -2015 i KMD’s prosjekt og nettverk «Fylkes- og 

kommunerettet arbeid med UU», omdøpt av nettverksgruppen til: «K2 – Universell 

utforming mot nye høyder». Nettverket omfattet økonomisk støtte til strategisk UU-arbeid 

og kompetansehevende kurs i prosjektledelse og publisering. Statens kartverk ga støtte til 

kartlegging av tilgjengeligheten til og i sentrumsnære turområder. 

 

Kommunens rådgivingsgruppe for UU ble i forbindelse med prosjektet revitalisert og består 

av representanter fra Råd for funksjonshemmede, planavdelingen, ergoterapitjenesten, 

miljørettet helsevern (leder) og kommuneoverlegen. Kommunalsjef for helse og omsorg og 

kommuneoverlegen er ansvarlig for rådgivingsgruppa og eier av prosjektet.   



 

Beskrivelse av saken 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har hatt hovedansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet «UU-Strategi». Kommunens rådgivingsgruppe for UU har 

bistått i utviklingen av prosjektresultatene.  Kommunens prosjekt omfatter: 

1. strategisk UU-arbeid  

2. brukerstyrt UU   

3. kartlegging av tilgjengeligheten til og i turområder i Hønefoss 

4. publisering av dokumenter   

 

Resultat: 

1. Rådgivingsgruppe har utviklet UU-Strategien basert på krav i Plan- og bygningsloven, 

Folkehelseloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kommunens dokument 

«Råd og tips til UU, 2012» ble revidert og er en del av strategien i tillegg til å være et 

selvstendig dokument.    

2. Representantene for brukergruppene foreslo at de «brukerstyrte UU-midlene» skal gå til 

tilrettelegging av turstier i Schjongslunden slik at funksjonshemmede m/ledsagere kan 

benytte disse på like vilkår som funksjonsfriske brukere. Forslaget er under planlegging 

med gjennomføring våren 2016. 

3. Turstien «Elvelangs» med noen avstikkere, ble kartlagt i forhold til grad av 

tilgjengelighet for rullestolbrukere og synshemmede. Medvirkende i kartleggingen var 

frivillige organisasjoner (Petersøyas Venner og DNT Ringerike) og brukergrupper (Råd 

for funksjonshemmede og Blindeforbundets lokallag).  

4. Prosjektgruppen utviklet i samråd med kommunens informasjonsrådgivere et UU-kort 

med informasjon til kommunens UU-nettside.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, 2015-2013. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Plan for miljørettet helsevern 2014-2016 

 

Juridiske forhold  
Folkehelseloven 

Plan- og bygningsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommunestyre Sak 15/12, 26.1.2012, Kommunens 1. dokument: «Råd og tips til 

UU i Ringerike kommune». 

 

Økonomiske forhold 

300 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvorav 75 000,- er 

brukerstyrte UU-midler. 

80 000,- fra Statens kartverk.  

Egne lønnsmidler. 

 

Behov for informasjon og høringer 



Ikke behov for høring. 

Informasjon er under planlegging. 

 

Alternative løsninger 
Ingen. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune har fram mot 2025 flere mål for byutvikling som følge av planlagt 

realisering av nasjonale samferdselsplaner (E16 og IC-bane) og ny skolestruktur i Hønefoss 

m.m.. Folkehelsemålet «aktivitet for alle» er et sentralt mål i byutviklingssammenheng.  

Tidsperiodene for realisering av kommunens egne mål for byutvikling sammenfaller med 

det nasjonale målet: «Norge universelt utformet i 2025». Valgte mål i kommunens strategi 

ble følgelig: «Ringerike universelt utformet i 2025». 

 

Hovedfokuset i prosjektet var å utvikle en UU-strategi for å sikre integrering av prinsippene 

om UU i løsningene framfor at tilgjengeligheten for funksjonshemmede framstår som 

særskilte løsninger som etableres ved behov.  

Kommunens UU-Strategi har fokus på: «UU av omgivelsene på en slik måte at de kan 

brukes av flest mulige på en likeverdig måte». I dag må mange funksjonshemmede ha med 

ledsager for å kunne bruke omgivelsene og prinsippet om likeverdighet blir ikke oppfylt.   

Rådmannen har i strategien fokusert på at alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede 

(syns-, hørsels-, orienterings-, bevegelses- og miljøhemmede) skal få oppfylt alle de syv 

internasjonale prinsippene om UU. Det er utviklet hjelpeskjemaer i planleggingen av tiltak 

med dette som formål.  

Strategien omfatter mål, innsatsområder, aktuell planleggingsverktøy, risiko- og 

sårbarhetsanalyser, kompetansebehov, brukermedvirkning i planlegging, utførelse, drift, 

vedlikehold, kontroll med tiltak m.m..   

UU-Strategien skal revideres hvert 4. år, mens dokumentet «Råd og tips til UU» og 

kommunen UU-nettside revideres regelmessig og ved behov. Rådgivingsgruppen står for 

revisjonene.  

 

En del av kommunens prosjekt omfattet kartlegging av tilgjengelige turområder og turstier i 

Hønefoss. Kartleggingen viser i hovedsak at mange grupper av funksjonshemmede 

utestenges fra friluftsområdene og mye brukte turområdene i byen. Medvirkende 

brukerrepresentanter i prosjektet ønsker at de «brukerstyrte midlene» skal gå til utbedringer 

av tilgjengeligheten til turstiene i Schjongslunden slik at stiene kan brukes av funksjons-

hemmede m/ledsagere på lik linje med funksjonsfriske brukere. Rådmannen imøtekommer 

brukergruppenes forslag og anmoder om at aktuelle tiltak utføres i samråd med 

rådgivingsgruppen for UU, brukergruppene og frivillige organisasjoner. 

 

UU-Strategien ble presentert på stand og med innlegg på nasjonal UU-konferanse 1. og 2. 

desember 2015. Kartleggingen fikk presseomtale og omtale på statlige UU-nettsider og i 

fagtidsskrifter i november 2015.  

Rapportene og tilgjengelighetskartene er publisert på kommunens UU-internettside. 

 



Kommunens strategi for UU i Ringerike kommune legges fram som orientering sak for 

politiske råd og utvalg.  

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

Lenker 
 

www.ringerike.kommune.no/UU 

 

KMD’s nettside: Nasjonal UU-konferanse 2015 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2016 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen 

Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1637-1   Arkiv:   

 

Nytt adressenavn - Brenna ved Sperillen  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Brennaveien 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles ett adressenavn på veien som går fra Urulaveien til Kristofferodden 

sammen med veiene i hyttefeltet «Velta».   

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  



 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

men skal ikke være et førstevalg  

 

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

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 16.04.2015 (15/2794-7) til eierne med eiendommer langs veien ba 

Oppmålingsavdelingen om å få forslag til adressenavn for denne veien. Frist for å komme 

med tilbakemelding ble satt til 19. juni 2015. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (15/2794-15). Stedsnavntjenesten sin 

rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Adresseparsellen fra Urulaveien til Kristofferodden: 

 

1. Brennaveien  

Ragnhild Haug (15/2794-8 ) foreslår at veien får adressenavnet Brennaveien, fordi 

veien fikk det navnet da den ble bygget i 1955. Det samme gjør Nils Christian 

Brekke (15/2794-12), som også skriver at veien fra Steinbekken bru og til 

Kristofferodden ble bygd i perioden 1942 – 1955. Frem til Velta ble den bygget for 

hånd. Siste delen til plassen Velta ble bygget av tyske soldater frem til høsten 1945 i 

påvente av hjemsendelse. Parsellen fra Velta til Kristofferodden ble bygget med 

bulldozer i perioden 1954-1955. Veikassen for vedlikeholdet for den ferdige veien 

ble kalt «Brennaveien veikasse» etter skogteigen øst for Velta.  Veien som tar til 

venstre 150 meter etter Steinbekken bru kalles Løkaveien, og veien som går til høyre 

ca. 100 meter lenger fremme kalles Velteliveien. Brynjulf Holte (15/2794-14) viser 

til samme historikk for byggingen av veien som Brekke. Han skriver at 

veistrekningen fra Steinbekken til Velta gikk under betegnelsen Veltaveien, og 

derifra og ut i Brenna som Brennaveien. Siden det ikke er så praktisk å stykke opp 

veien i flere parseller foreslår han at hele veien får navnet Brennaveien. Finn Ivar 

Hauge Knudsen (15/ 2794-9) ønsker seg Veltavegen som adressenavn. Terje Haaland 

(15/2794-13) foreslår at adressenumrene til hyttene blir det samme som 

tomtenumrene i hyttefeltet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/2794-16) skriver at «Når et navn i bestemt form inngår som 

forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi ville derfor vente 

skrivemåten Brennveien for dette navnet, jf. også at SSR har registrert navnet 

Brennbekken som navn på bekken ned til Brenna. Men dersom den foreslåtte 

skrivemåten er i samsvar med lokal uttale, må den kunne godtas.» Veien har hatt 

Brennaveien som navn siden den ble bygd, og oppmålingsavdelingen oppfatter derfor at 

dette er i samsvar med lokal uttale, og anbefaler derfor denne skrivemåten. 



 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Brennaveien. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de 

får muligheten til å komme med forslag til veinavn.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Brennaveien (1) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1626-1   Arkiv:   

 

Nye adressenavn ved Støa og Solli på Tyristrand  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Strandeveien 

2. Solliveien 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på 2 veier ved Tyristrand, henholdsvis ved Støa og Solli.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  



 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

men skal ikke være et førstevalg  

 

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

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I 2 brev datert 15.04.2015 (14/3252-8 og 14/3252-9) til eierne i området og Nakkerud og 

Tyristrand historielag ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på adressenavn for de to 

adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver adresseparsell lagt ut på kommunens 

internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 12. juni 2015 for begge adresseparsellene.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3252-21). Stedsnavntjenesten sin 

rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i området Støa og Solli ved Tyristrand 

 

Oppmålingsavdelingen har lagt vekt på at adresseparsellene skal være logisk oppbygd og 

ikke splittet opp i alt for mange småparseller. Prinsippene for inndeling i adresseparseller er 

presentert på kommunens webside, og her heter det: 

Ringerike kommune v/oppmålingsavdelingen har laget noen veiledende retningslinjer for 

fastsetting av adresseparseller: 

1. Adressesystemet i kommunen bygger på vedtatte adresseparseller  

2. En adresseparsell er en gate, vei, veistrekning eller et nærmere definert område uten 

veitilkomst  

3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

1. kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  

2. lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

3. lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien.  

 

 

1. Strandeveien. Karl Erik Melbye (14/3252-10) viser til at 3 ulike eiendommer 

innenfor det aktuelle området har henholdsvis navnene KO, Støavika og Torgersen, 

og en kan ta utgangspunkt i de ved adressenavntildelingen. Styret i Nakkerud og 

Tyristrand historielag v/ Raymond Sørstrøm (14/3252-11) foreslår Lurthullveien og 

Torgersenveien. Lurthølet/Lurthullet var en av de eldste husmannsplassene under 



Skjærdalen gård. Korpslege L. Ring bodde her frem til sin død i 1904, og deretter 

ble den kjøpt av familien Torgersen.  Kjell Buen (14/3252-13) foreslår navnene 

Eventyrstranda og Tømmerstranda, uten noe nærmere begrunnelse.  Kjell T. 

Tangen (14/3252-14) foreslår Strandeveien fordi stedsnavnet Strande er knyttet til 

området.  Det samme gjør Maylis Karin Andersen (14/3252-17). Villy Ellefsen 

(14/3252-15) foreslår også det samme, men med den forskjellen at han foreslår 

skrivemåten Strandevegen. Han argumenterer for at Oppmålingsavdelingens 

foreslåtte navn, Støastranda, kan misforstås dithen at her ligger det en strand som 

kan benyttes til bading, og som kan føre til økt trafikk over en livsfarlig 

planovergang. Mer trafikk vil øke faren for ulykker, noe en helst bør unngå. Anne 

Jørgensen (14/3252-18) foreslår også Strandeveien. Hun viser også til at det er to 

usikrede planoverganger på Randsfjordbanen her, og det blir feil å velge et navn 

som kan mislede folk til å tro at veien leder til et offentlig strandområde. Hun viser 

til at det gamle gårdsbruket nede ved fjorden het Strande, og Strandeveien vil derfor 

videreføre lokale tradisjoner og passe for stedet. Oppmålingsavdelingen kan 

opplyse at en i Hole kommune har Strandveien og i Jevnaker Strandvegen. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslo i første omgang Støastranda som adressenavn, men 

de innkomne merknadene støtter ikke dette forslaget. Av de innkomne forslagene 

mener de fleste at Strandeveien er et godt adressenavn. Oppmålingsavdelingen 

mener at Torgersenveien, som foreslått av historielaget, også ville vært et godt 

adressenavn. Begge har lokal forankring, men anbefaler at veien får det 

adressenavnet som er ønsket av de fleste hytteeierne som har gitt tilbakemelding - 

Strandeveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-21) viser til at navnet Strande er registrert et annet 

sted i kommunen (gård på vestsiden av Sperillen), men dersom det er kjent og brukt 

også her ved Tyristrand har de ingen merknader til navneforslaget.   

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Strandeveien. 

 

2. Solliveien. Veien går fra Holleruddalen og ned til Stor-Solli. Oppmålingsavdelingen 

foreslo opprinnelig adressenavnet Solli uten leddet»-veien». Ole Hermann Hollerud 

(14/3252-16) skriver at veien i alle år er kalt Solliveien.  Han kjenner ikke til at 

veistubben nordover langs jernbanen har hatt noe navn, men foreslår Sollistien 

dersom den gis eget adressenavn. Styret i Nakkerud og Tyristrand historielag 

v/Raymond Sørstrøm (14/3252-11) skriver at familien Solli bodde her tidligere, og 

de var godt kjent. Styret foreslår derfor navnene Solliveien og alternativt 

Fjordbakken. 
  
Oppmålingsavdelingen ønsker å gi samme adressenavn til «hovedveien» og 

stikkveiene, og foreslår Solliveien som adressenavn. Det er et navn som er knyttet til 

stedet.  

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-21) har ingen merknader til adressenavn eller 

skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Solliveien. 



 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de 

får muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag 

eller andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Strandeveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Solliveien (2) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1509-2   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon fra motorferdselsloven-transport til og fra hytte 

gnr. 105/126 ved Nedre Ringkollseter 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.06.2016 tom. 01.06.2018. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Mai Lis og Rolf Bråthen søker om tillatelse til å kjøre med firehjulstrekker bil fra 

Ringkollveien og inn til sin hytte, gnr. 105, bnr. 126. De har tidligere hatt tillatelse til dette, 

og søker om fornyelse av denne tillatelsen. Rådmannen kan ikke se at tillatelsen tidligere har 

blitt misbrukt, og anbefaler derfor at det gis tillatelse for to nye år. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Søker ønsker tillatelse til å benytte seg av firehjulstrekket bil for transport av 

funksjonshemmet fra bilvei til hytta. Kjøringen vil bare forekomme sommerstid. Søker har 

hatt tillatelse til dette i perioden 1.1.2010-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2013 og 01.06.2014-

01.06.2016. Tillatelsen gjaldt da for inntil 3 turer hvert år. 

Tillatelsen er nå søkt fornyet. 

 

 



 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven med forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søker har 3 i perioder tidligere fått kjøretillatelser innvilget av HMA, lik den som nå blir 

søkt om. 
 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget ikke ønsker å gi fornyet tillatelse til kjøring kan et vedtak se slikt ut: 

Søknad om fornyet tillatelse til motorferdsel i utmark etter sentral forskrift for bruk av 

Motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann kan ikke imøtekommes. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Søker har tidligere hatt tillatelse til slik kjøring og har, så vidt rådmannen bekjent, ikke 

misligholdt betingelsene satt i denne. Kjøringen skal foregå med firehjulstrekket bil på 

eksisterende traktorvei. Søker opplyser at det, pga funksjonshemmingen ikke er mulig å 

benytte seg av ATV. Det er større begrensinger på kjøring med bil enn ATV og vil derfor 

sannsynligvis ha mindre skadeeffekt. 

All kjøring skal foregå etter betingelser satt i gjeldende regelverk, noe som blant annet betyr 

at kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfull for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker. I dette tilfellet vil all kjøring foregå i svært lav fart på traktorveg noen få ganger 

i året og rådmannen kan derfor ikke se at kjøringen vil ha vesentlig negativ betydning for 

naturmiljøet. Det vurderes derfor at naturmangfoldslovens § 8-12 er ivaretatt. 

Rådmannen vurderer videre at lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

fordelen ved å gi dispensasjon er tydelig større enn ulempene. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om fornyet tillatelse 

2. Kart over trasé 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 







SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1464-1   Arkiv: L32  

 

Navn på vei fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Sørumsgata 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veien som går fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

persons død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  



 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

men skal ikke være et førstevalg  

 

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

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 11.11.2015 (14/3600-28) til eierne med eiendommmer langs veien samt 

Ringerike historielag, ba Oppmålingsavdelingen om å få forslag til adressenavn for denne 

veien. Frist for å komme med tilbakemelding ble satt til 4. desember 2015. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/3600-35). Stedsnavntjenesten sin 

rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Adresseparsellen fra Skjæringsbrua til Sørumsmarka: 

 

1. Sørumsgata.  

I e-post datert 09.11.2015 (14/3600-27) foreslår Jon Bollingmo på vegne av 

veiforeningen at veien får navnet Sørumsgata. Han skriver at den fra gammelt av har 

blitt kalt dette navnet. Asle Oppen (14/3600-29) og Ringerike historielag (14/3600-

33) støtter navneforslaget.  

 

Engebret Aasen (14/3600-32) skriver at i hans åttiårige liv har navnet vært 

Sørumsveien. Han viser til at ved skjønn i 1983 ble veien benevnt som Sørumsvegen. 

Jordskifteretten benyttet i 1988 benevnelsen Sørumsvegen vegforening, og ved 

innkalling til årsmøter med videre er Sørumsveiens veiforening benyttet. 

 

I skogsveiregisteret til Landbruksetaten i kommunen er veien delt opp i to 

strekninger med hvert sitt navn, henholsdsvis «Brandalen» frem til bro over E-16 og 

«Sørumsmarka» videre derifra. 

 

Oppmålingsavdelingen registrerer at det er to ulike oppfatninger om hva veien 

tidligere er kalt, Sørumsgata/-veien. Tradisjonelt sett er det som oftest «-vei» som er 

brukt på veier utenfor Hønefoss. Formen «-gate» er stort sett bruk om veier/gater i 

Hønefoss, men en har også eksempel på det motsatte, for eksempel Sætranggata, 

Borgergata, Gundersbygata med flere. Siden veiforeningen, som representerer de 

fleste partene, ønsker «-gata» vil Oppmålingsavdelingen anbefale denne formen, selv 

om veiforeningen og andre har brukt Sørumsveien tidligere. 

 

 

Stedsnavntjenesten (14/3600-36) har ingen merknader til adressenavnet Sørumsgata eller 

skrivemåten. 

 



Rådmannen går inn for at veien får navnet Sørumsgata. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de 

får muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag 

eller andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Sørumsgata (1) 

 

 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/10145-7   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon for uttak av naturstein Gnr/bnr 4/1 - Raa gård 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

 

1. Olav Reistad gis konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015. 

2. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

3. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

4. Konsesjonen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

5. Ved avslutning av masseuttaket skal hele arealet settes i stand til fulldyrket mark. 

6. Konsesjonen gjelder fram til uttak av naturstein er avsluttet, eller maksimalt i 20 år. 

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, fattes følgende vedtak:  

 

7. Det gis tillatelse til fradeling av rettighetene til uttak av naturstein innenfor angitt 

område på eiendommen Raa gård, gnr. 4bnr. 1 i Ringerike kommune. 

8. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

9. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

10. Tillatelsen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

11. Delingen er kun gyldig i 20 år, eller fram til uttak av naturstein er avsluttet. 

 

12. Hvis nødvendige godkjenninger ikke foreligger innen 3 år, faller både konsesjon og 

tillatelse til deling bort. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 



Sammendrag 

Olav Reistad søker konsesjon for å inngå avtale om rettighet til uttak av naturstein på 

eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Hjemmelshaver på eiendommen er Kristin Remme.  

Avtalen mellom Reistad og grunneier har en varighet på 10 år med rett for leietager å 

forlenge avtalen. Dette utløser krav om konsesjon etter konsesjonsloven og delingstillatelse 

etter jordloven. Konsesjon og delingstillatelse er betinget av at arealet godkjennes regulert 

etter Plan- og bygningsloven, at det gis driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning og at Kristin Remme er eier. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme fikk i 2011 konsesjon på landbrukseiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i 

Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3/6 i Hole kommune. På eiendommen finnes et 

gammelt steinbrudd med natursteinsressurser. Hun ønsker nå å utnytte denne ressursen, og 

har derfor inngått en avtale med Olav Reistad om utleie av rettigheter til undersøkelser og 

utvinning av mineralforekomster. Denne avtalen gjelder i 10 år, med rett for leietager å 

forlenge avtalen med minimum 5 år. Hjemmelshaver har ikke mulighet til å si opp avtalen i 

dette tidsrommet, med mindre det foreligger vesentlig mislighold. Det fremgår ikke av 

avtalen hvor mange m
3
 som skal tas ut. 

 

Olav Reistad søker nå konsesjon på rettighetene, da konsesjonsloven har bestemmelser som 

sier at bruksrett på en landbrukseiendoms rettigheter som varer mer enn 10 år er underlagt 

konsesjonsplikt. Hvis konsesjon innvilges, vil avtalen mellom grunneier og tiltakshaver i 

følge Kartverket tinglyses som en heftelse på eiendommen. 

 

I følge Gårdskart har eiendommen et totalareal på 1291 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrket 

mark og 862 dekar produktiv skog. Den omsøkte natursteinforekomsten er ca. 8 dekar, og 

består i dag av fulldyrket mark i vest og jorddekt fastmark og rester av gammelt steinbrudd i 

øst. Planen er at hele arealet skal settes i stand til fulldyrket mark når natursteinressursen er 

ferdig utnyttet. 

 

Deler av eiendommen, inkludert natursteinforekomsten, inngår i Steinssletta utvalgte 

kulturlandskap. Dette er ett av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap. Områdene er valgt ut 

som representant for ulike typer av kulturlandskap, og hvor det vært drevet landbruk 

kontinuerlig langt tilbake i tid, og hvor det gjerne også er spesielle naturverdier. Steinssletta 

representerer flatbygdene i Trøndelag og på Østlandet. Statusen som utvalgt kulturlandskap 

er ikke et vern, men det er likevel et ansvar om å ta vare på kulturlandskapet, og det bør ikke 

gjøres vesentlige inngrep. 

 

Det ble nylig innvilget nydyrking av to åkerholmer på eiendommen på den samme 

jordeteigen hvor natursteinforekomsten ligger. 

 

Det er en pågående odelssak på eiendommen, hvor ett mulig utfall er at Kristin Remme må 

gi fra seg eiendommen til tidligere eiers barn. 

 

Olav Reistad opplyser i søknaden at det er søkt driftskonsesjon hos Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF). Alle slike søknader blir sendt på høring bl.a. til kommunen. 

Kommunen har per dags dato ikke mottatt en slik søknad på høring. 

 

Forholdet til overordnede planer 



Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). 

 

I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er området klassifisert som A-område Dette 

er et område med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold 

Konsesjonsloven 

Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 

å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold 

som er mest gagnlige for samfunnet. Stiftelse eller overdragelse av visse rettigheter er 

likestilt med erverv, og utløser konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 3: 

«Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen 

lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, 

uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Det 

samme gjelder for andre rettigheter over fast eiendom som innebærer at eierens adgang til å 

rå over eiendommen eller til å få det økonomiske utbyttet av den blir vesentlig innskrenket. 

Stiftelse og overdragelse av utbyggingskontrakter av enhver art, herunder avtaler om 

fortrinnsrett til å foreta utbygging, medfører konsesjonsplikt uten hensyn til varighet.» 

 

Jordloven 

Leie eller bruksrett til del av eiendom med varighet over 10 år eller uten mulighet for eier til 

å si opp avtalen faller inn under delingsbegrepet av § 12: 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller 

bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast 

opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 

partar i sameige.» 

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) 

I temautredning om masseforvaltning, vedtatt i formannskapet 18.08.2015 i sak 88/15, 

fremgår det av kapittel 5.2, bestemmelser og retningslinjer, at masseuttak er søknadspliktig 

etter pbl. § 20-1 k såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan. Videre fremgår det at 

nye masseuttak over 10 000 m
3
 vil utløse krav om reguleringsplan.  

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedkomiteen mener at konsesjon ikke bør gis, kan et vedtak se slik ut: 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

Olav Reistads søknad om konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor 

det angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015, avslås. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er ikke i tvil om at den inngåtte avtalen mellom Kristin Remme som 

hjemmelshaver og Olav Reistad som leietager er underlagt konsesjonsplikt, og er underlagt 

delingsbestemmelsene i jordloven.  

 



Ved vurdering av om konsesjon kan gis, skal det normalt tas hensyn til bl.a. en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, bosettingen i området, om ervervet fører til en 

driftsmessig god løsning, erververs skikkethet og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskap (jf. § 9). Da det her dreier seg om en konsesjonssøknad på en rettighet og 

ikke en eiendom, vil en del momenter i vurderingen naturlig nok ikke være relevant. 

 

Tilsvarende skal det ved vurdering om tillatelse til deling etter jordloven § 12 kan gis, tas 

hensyn til vern av arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning og om 

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 

 

En avtale om uttak av naturstein kan være av positiv karakter for eiendommen, da den vil 

kunne gi inntekter som kan komme gården til nytte. Når uttaket avsluttes vil hele arealet 

settes i stand til fulldyrket mark, noe som vil være en god driftsmessig løsning og føre til en 

mer kostnadseffektiv drift av jordeteigen. Samtidig kan det tenkes at visse drifts- eller 

miljømessige ulemper kan oppstå, da arbeidet med uttaket kan være forstyrrende for 

landbruksdrifta, og at støv- og støyplager kan være til sjenanse. 

 

Hensynet til kulturlandskapet bør trekkes fram spesielt, da etablering av et masseuttak vil gi 

åpenbare negative konsekvenser. Arealet inngår i et utvalgt kulturlandskap, og det bør 

etterstrebes å forvalte dette på best mulig måte. Masseuttaket vil sammen med nydyrking av 

de to andre åkerholmene på jordeteigen føre til at landskapsbildet blir permanent endret. Det 

må likevel understrekes av området ikke er vernet. Det omsøkte arealet må sies å være lite i 

omfang for et masseuttak, og skal settes i stand til fulldyrket mark etter endt uttak. 

 

Da det er kjent at det er en pågående odelstvist knyttet til Raa gård, er det ikke mulig å 

vurdere konsesjonssøknaden uten å ta dette med i betraktningen. En tinglysning av 

rettighetene til å ta ut naturstein vil være å regne som en heftelse på eiendommen, og det 

vurderes derfor at det må tas hensyn til den andre parten i odelstvisten. Ett mulig utfall er at 

Kristin Remme må avgi eiendommen til motparten. Rådmannen kan derfor ikke anbefale å 

gi konsesjon på rettigheter på eiendommen, før det har kommet en løsning på odelstvisten, 

uten å sette vilkår om at konsesjonen er betinget av at Remme er eier.  

 

Det understrekes at en tillatelse til deling etter jordloven og innvilget konsesjon på 

rettighetene til å ta ut naturstein ikke åpner for faktisk utnyttelse av ressursen. Selv om det 

ikke fremgår av avtalen hvor mye stein som skal tas ut, er det overveiende sannsynlig at det 

dreier seg om uttak av mer enn 10 000 m
2
 som dermed vil kreve reguleringsplan. Alle nye 

masseuttak som overgår denne mengden må også søke driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

 

Konsesjon og tillatelse til deling bør kun være gjeldende så lenge Kristin Remme er eier av 

eiendommen. Konsesjon og delingstillatelse forutsetter nødvendig godkjenning etter pbl. og 

driftskonsesjon fra DMF, og bør kun være gyldig så lenge uttak av naturstein pågår, og 

maksimalt i 20 år. Rådmannen kan ikke se at det med gitte vilkår foreligger momenter som 

taler sterkt imot at Olav Reistad overtar bruksrett til uttak av naturstein, og tilrår at det gis 

konsesjon, og at det samtidig gis tillatelse til deling etter jordloven. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad om konsesjon for uttak av naturstein 



3. Kart 

4. Underskrevet standardavtale mellom grunneier og bergindustri 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Olav Reistad/ Maxim AS
Viksveien 78

3531 Krokkleiva

Landbrukskontoret for Hole og Ringerike
Pb 123 sentrum,
3502 Hønefoss

Hole 11. desember 2015

Dokid:
15123951
(15/101 45-1)

Søknad om

SØKNAD OM KONSESJON FOR INNGAEI SE AV AVTALE OM RETTI GHET TI L
UTTAK AV NATURSTEI N PA RAA GARD GN R. 4 BNR I

Undertegnede har inngått avtale med hjemmelshaver til Raa gård Kristin Remme om

uttak av naturstein på et areal som vist på vedlagte kart.

Arealet består i skrinn og opplendt dyrket mark, og som i kommuneplanen er lagt ut

til LNF-område. Nærmere bestemt er dette et jorde hvor det befinner seg fjellrygger
hvor det antas å være en forekomst av mulig naturstein/ stablestein for bygging av
tørrmurer. På det ene stedet lengst øst (se skravert område) er det et eksisterende
gammelt steinbrudd hvor det tidligere er tatt ut stablestein.

Det er gjennomfød diverse prosjektering, og det er søkt om driftskonsesjon hos
Direktoratet for mineralforvaltning. Det antas at tiltaket ikke utløser krav til
reguleringsplan. Dette fordi uttak av naturstein, dvs fjerning fjellgrunn på det aktuelle
arealet er av stor betydning for gårdsdrifta. Når forekomsten av naturstein er tatt ut så

skal matjorda planeres tilbake hvilket gjør atjordet blir betydelig adskillig mer lettkjørt
(bedre arrondert). Som vedlagte kart viser så er dyrkingsjorda omkring fjellrabbene
særdeles tungdrevet.

Og mens virksomheten med uttak av naturstein pågår så skal dyrkingsjorda drives
som alltid før. Kun korrigeres litt underveis på den måten at der uttaksvirksomhet
pågår så må landbruk forflyttes til der uttaket er avsluttet og terrenget er tilbakeført.
Vedlagte kart må derfor leses og forstås som at det skal drives en form for samdrift
der landbruk og uttaksvirksomhet veksler geografisk, og tilpasses hverandre
underveis.

Når jeg nå søker om konsesjon etter ervervskonsesjonsloven av 2003 så er det fordi
det nå ønskelig å tinglyse en avtale med grunneier om uttak av naturstein.

I



Viser til konsesjonslovens $ 3 som lyder:

<Lovens regler om konsesjon gjelder ogsà sfrfe/se og overdragelse av leierett og
annen lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av
høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over
dette tidsrom. Det samme gjelder for andre rettigheter over fast eiendom som
innebærer at eierens adgang til å rå over eiendommen eller til å fà det økonomiske
utbyttet av den blir vesentlig innskrenket>.

Min avtale med grunneier er inngått for 10 år, men med rett til forlengelse etter en

reforhandling av visse vilkår. Det er altså behov for å få vurdert om en slik type avtale
utløser krav til konsesjon. Og hvis Landbruksmyndigheten konkluderer med at det
kreves konsesjon så søkes det herved om det. Derimot hvis en slik avtale viser seg

ikke å utløse krav til konsesjon så er det mtp. tinglysing behov for å legge ved en

formell uttalelse om dette.

På oppfordring kan dere selvsagt bli forelagt avtalen til gjennomlesning. Men i

utgangspunktet mener jeg Landbruksmyndigheten kan behandle denne søknaden
basert på at jeg innestår for at min gjengivelse av faktum er korrekt.

Jeg tilføyer avslutningsvis at jeg mener en avtale om uttak av naturstein som jeg har
redegjort for ikke ekskluderer grunneiers ínteresser knyttet til landbruksdrift. Altså
dreier det seg om en forening av Økonomiske interesser som ved avtaleperiodens
slutt har gjort landbrukseiendommen/ jordet mer lettdrevet. Underveis mottar
grunneier en årlig leie på kr 50.000,- dog justert opp eller nedad avhengig av
uttaksmengden. Og med tillegg av et vederlag pr. kvadratmeter omsatUsolgt
naturstein.

Ber om snarlig avgjørelse i saken, som samtidig kommenterer forholdet tiljordloven
som jeg imidlertid ikke kan se noen konflikt i forhold til. Men det er greit samtidig også
å få dette avklart.

Med hilsen

-, Ìrr, vl od'''
Olav Reistad

Kopi: Kristin Remme
Raa gård

3512 Hønefoss
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Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift
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S tan d ard avtal e
m el l om g ru n n el er
og b erg i n d u stri

om leie av rettigheter til undersøkelser og utvinning av
mineralforekomster

Forord

Dokid:
16023236
(15t10145-5)
Underskrevet

Denne standardavtalen er utarþeidet av grunneierorganisasjonene Norges Bondelag
og Norges Skogeierforbund isamarbeid med bransjeforeningen Norsk Bergindustri.
Standardavtalen bygger bl.a. på mineralloven, plan- og bygningsloven og
forurensningsloven. Avtalen er utformet for å ivareta både grunneiers og
bergindustriens interesser i forbindelse med leie av rettlgheter til gjennomføring av
undersøkelser og utvinning av mineralressurser.

Denne avtalen dekker i utgangspunktet alle typer av grunneiers mineraler slik dette
er definert i mineralloven.

t

Vi anbefaler våre medlemmer å bruke standardavtalen med kommentarer. I noen



tilfeller vil det være hensiktsmessig å tilpasse enkelte punkter til lokale forhold.

Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning har bistått partene i arbeidet med
avtalen.

Oslo, 10. november 2010

Per Skorge
generalsekretær
Norges Bondelag

Gudbrand Kvaal
administrerende direktør
Norges Skogeierforbund

KjellApeland
styreleder

Norsk Bergindustri

Bård Dagestad
assisterende direktør

Direktoratet for mineralforvaltning

g/¿,



Avtale

0
OM UTTAK AV:
grus, naturstein eller type industrimineral)

(type mineralsk råstoff, typisk pukk,

ã
Denne avtalen er inngått mellom

(Rettigheúer til uttak)

1, Le¡etaker gis enerett til uttak av

heretter kalt gru nneier./rettig hetshaver
kalt leietaker, og

(pukk/grus/mineral./
Èå gnr. ónr. u\ I \ ¡kartutsnitt

(Undercøkelse)

2.Før leietaker starter utvinning i avtaleområdet skal han ha rett til å foreta de
undersøkelser som er nødvendige for å avgjøre om den antatte forekomsten
har den rikholdighet, laualitet og størrelse som er nødvendig for lønnsom drifr.
Leietaker har i undersøketsesperioden \3 tå - ã.¡ {5til _Ll\ - }.t) \\g
rett til å ta ut inntil boCI ht¡¡3¡¡2*o åiõm prøveuttar som-teoa ¡

u ndersøkelse av forekomsten.
Grunneier har plikt til â$øre rede for alle forhold ved eiendommen som må
anses å være av vesenflig betydning for leietaker f. eks" fredningeç
kulturmlnner og servitutter.

(Bygging og bruk ev vegor i undersøkelsesperioden)

2a. Leietaker har i undersøkelsesperioden rett til å benytte de veger som
finnes på eiendommen. I denne forbinderse skar leietaker foreståit
vedlikehold av vegene som står i samsvar med den bruken han måtte ha jf
veglovens S 54. Leietaker har også i rimelig grad og når det kan skje uten

o. tL
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vesentl¡g ulempe for grunneier rett til å anlegge midlertidige veger som ledd i
undersøkelsesarbeidene. Trase for nye veger skalanlegges etter samråd med
grunneier. Grunneier har rett til vederlagsfritt å benytte de veger som leietaker
anlegger såframt dette kan skje uten vesenflig ulempe for leietaker.

Dersom grunneier krever det, skal alle midlertidige veger fernes og
landskapet istandsettes etter at behovet for de midtertidige vegene har
opphørt. Leietaker plikter uten hensyn tilskyld å erstatte de skader som
undersøkelsesarbeidene påfører grunnen-

(Godtgjørelse i undersøkelsesperioden)

2b.For rette¡ tilå gjennomføre undersøkelser, herunderprøveuttak betales kr
.h OSí"r ar iárlig minsteleìe etter pkt. 5, annet leclcl). Dersom forberedetser
til regulær drifr ikke har startet innen t - . kan orunneier.si oop \ r
avtalen med tre måneders varset- þ_r^Ñ. N.-"X-^\*r$.^$"\r5! L s"* r{X

(Grunneiers retÍ til masse til eget bruk, overskudds- og overdekningsmasser
m.v.)

3 Leietaker har enerett til uttak av (pukk / grus /
mineraler / naturstein) ¡f. 1. Grunneier har rett tit
for eget bruk å nyttiggjøre seg / grus / mineraler /
naturstein) som leietaker ikke fin det eller mulig å
avhende. Dette skal likevelskje etter nærmere avtale med leietaker

Før uttak av masser kan skje, skal matjord eller overdekningsmasser legges til
side for senere bruk i uttaksområdet. Leietaker skal legge massene ieget
deponietter samråd med grunneier. Leietaker har i nødvendig utstrekñing rett
til vederlagsfritt å benytte de deponerte overdekningsmassene for
istandsetting av bruddet. Dersom grunneier ønsker å benytte
overdekningsmasse som leietaker ikke har behov for i sin drift, kan dette kun
skje etter nærmere avtafe mellom partene.

Før uttak og salg av andre mineraler enn de som er nevnt under pkt. 1 kan
skje skaldet gjøres særskilt avtale. Grunneier kan ikke avhende rettigheter til
mineralske resurser innenfor avtaleområdet uten nærmere avtale med
leietaker.

(Veger og arealer til lager og plassering av utstyr)

4. Le¡etaker har rett til på grunneiers eiendom innenfor uttaksområdet å
anlegge de veger som er nødvendige for drifien. på det området som
avsettes som uttaksområde har leietaker videre rett til å foreta de arbeider
som ligger innenfor normaldrift av massetak, herunder oppsetting av
knuse- og sikteanlegg, lagerområder, kai og områder for vekt og
anleggsbrakker. Leietaker har plikt til å rette seg etter grunneiers anviste
trase for adkomst til offentlig veg såframt dette kan skje uten vesenüige
ulemper for leietaker.

ô
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Leíetaker har rett til transport av tredjemanns masser over området.

(Økonomisk godtgjørelse)

5. Lgie for rettig-heter etter denne avtalen godtgjøres etter utfakturert masse på
følgende måte:

. Pukk/grus/mineralav.q\ù N^^elyl¡-med kr å,tp"l,
tonn/m3.

. naturstein betales ft\ q'ller m'for blokkstein

'og kr perm'toffir. (fr*^"*ù\ñl

I år med uttak mindre enn -{ÀaC*.* I m" tdskat det tikevet betates en
minsteleie tilsvarende dette uttak.

Minimumsleien etter pkt. 5. andre ledd går ifradrag fra tonnøret, dog ikke.
q,tover en periode på de siste 5 år. Betating skar hvert år skje innen- ,\r[.
Dersom avtalt vederlag ikke blir betalt innen forfall, skal avgifren torreñies

med den tilen hvertid gjeldende morarente.

Grunneier har rett tilfor egen del eller ved representant { få innsyn i de deler
av kjøpers fonetningsførcelsom er nødvendig for å kontrollere ai betaling for
uttatt masse s(er i henhold tilavtale. Grunneier har plikt til å behandle
info rmasj on etter slikt i n nsyn konfidensielt.

(Leie

6. For leie av arealer til knuseverk, lager, veger og lignende etter endt uttak av
masse på eiendommen gjelder pkt. 5 annet ledd om minsteleie.

\r\

7. Avtalen tøpert¡llt¡j[ - âqÀÞ Leietaker kan deretter fortenge avraten med
øto{r inntill$ gt Dgrsom grunneier ønsker å si opp avtalen ved deñ forlengede

fristens utløp, skal han varsle leietaker om dette ett år før avtalen løper
ut. Dercom slikt varsel ikke er gitt, kan avtalen forlenges med inntilti år etter
melding fra leietaker. Ved inngåelse av ny avtale for området skal leietaker
etter avtalen her dog ha fortrinnsrett på ellers like vilkår.

Dersom det er startet regulær drift i avtaleområdet og driften legges midlertidig
ned (drifrshvile) for en periode på mer enn 5 år, kan grunneier mêø te

(Avtalens varighet, opfsigetse m.v.) \Oi^ m-^N sk

o, /



måneders varsel siopp avtalen. Avtalen kan sies opp med tre måneders
varselved vesentlig mislighold fra leietakers side. Som vesentlig mislighold
regnes ubetalt fordring med forfall mer enn 6 måneder tilbake i tid. Det skal
dog gis påkrav med 3 uker betatingsfrist før oppsigelse kan skje. Manglende
oppffllelse av pålegg gitt i medhold av forskrifter til mineraltoven, om å stiile
sikkerhet tilopprydning og sikring, regnes som vesenflig mislighold. Før
vesentlig mislighold gjøres gjeldende skal leietaker gis en frist på tre uker til å
rette opp forholdet. Eventuelle panthavere skal i slike tilfeller ha rett tilå tiltre
avtalen på de samme vilkår som teietaker under forutsetning av full innfrielse
av grunneiers krav.

har grun
tr"^*-Lç) 5l-ì\

Leielakersg*íatørsterÃ.túR¡øyfrvyteilt{ere6""rÃ"erllsqlrdef-
u.tyter avþíeomräde/þà ellersrlfi<e ui$- '/ / / / /

(Opprydding, tilbakeføring av areal)

8. Etter endt drift skal leietaker for egen regning istandsette arealet som berøres
av driften itråd med de krav som plan- og bergverksmyndighetene fastsetter.

(Tinglysing)

9. Leietaker har rett til å tinglyse avtalen.

Leietaker har plikt til å søke de tillatelser som er nødvendige etter avtalen.
Fo¡'leietaker er det en forutsetning at de nødvendige tillatelser biir gitt og da
på vilkår som kjøper finner å kunne akseptere. Hvié så ikke er tilfellé falËr
avtalen bort.

(Tvisteløsning)

10. Før partene går til rettslige skritt skal de ta initiativ til reelle forhandlinger med
sikte på å løse uenighetene.
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nneier) (underskrift leietaker)

Kommentarer til standardavtalen

Avtalen er ment som en mal og en rettesnor for partene. Det står selvfølgelig partene
fritt til å awike fra avtalen. Avtalen vil dog vise ett gjennomsnitt for tilsvarende avtaler
som er vanlige innenfor området.

Standardavtalen bygger på en tradisjonell todeling av uttaksavtaler. Den første delen
omhandler rettigheter og plikter i en undersøkelsesfase hvor det ennå er uklart om
forekomsten er av en slik størrelse og kvalitet at drift vil bli aktuelt. I denne fasen skal
grunneieren ha en viss kompensasjon for at han frasier seg retten til å inngå avtaler
med tredjemann. Leietaker sikrer seg retten til å få drive ut forekomsten dersom
hans undersøkelser skulle vise at forekomsten er driwerdig. Leietaker får også i de
innledende avsnitt de i"etiighetene som er nødvendige foi'å kunne undersøke en
forekomst så godt at den kan bringes fram til drift.

Når det gjelder prisfastsettelse så tar ikke avtalen stilling til prisnivået. Avtalen
bygger på det som er den vanligste betalingsformen i dag, tonnøre. Grunneieren
beholder eiendomsretten til grunnen og mineralene, og bergindustribedriften leier
retten til uttak . Det betales en fastsatt pris pr. uttatt tonn. Fordelen med dette
systemet er at grunneier for sin del sikres en fremtidig inntekt, mens industrien
slipper å binde opp kapital i grunn og ressurser. Mineralavgiften betales etter hvert
som mineralene tas ut.

Kommentarer til punkt 1

I avtalen legges det opp til at leietaker sikrer seg enerett til uttak av et visst mineral
på en eíendom for en gitt periode. Eneretten til uttak er det leietaker oppnår ved å
dekke kostnadene med gjennomføring av undersøkelser.

I tilfeller hvor det er snakk om store eiendommer, kan grunneier vegre seg mot å gi
leietaker en generell rett til uttak på hele eiendommen. Da inngår man avtale for
deler av eiendommen. Det man imidlertid skaf være klar over islike tilfeller er at man
kan bli avkrevd delingsforretning på eiendommen dersom uttaket må anses som den
vesentligste aktuelle bruken av den delen av eiendommen.

(

Kommentarer til punkt 2
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Tillegsavtale til standardavtale mellom grunneier Kristin Remme

og bergindusti v/Olav Reistad.

Under punkt 7. er de to siste avsnittene fjernet fra avtalen v/pennestryk.

Det er skrevet nytt avsnitt til avtalen under punkt 7, siste avsnitt; Det er ikke tillatt med fremleie.

Nytt punkt i avtalen:

Olav Reistad er gjort kjent med at det er en pågående odelssak på eiendommen. Han er inneforstått
med at dette kan medføre at odelsløseren kan kreve kontrakten avløst, slik at den kan bortfalle
dersom odelsløsningen skulle bli gjennomført.

Raa gård 18.08.2015

Kristin Remme Olav Reistad
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Kontraktspartene har her inngått en avtale som tar sikte på å bringe en forekomst
fram til drift. En må da anta at grunneíer er inneforstått med at dette innbefatter
relativt omfattende inng rep.

Oppredbarhet og kjemiske egenskaper er viktige faktorer som er avgjørende for om
en forekomst er driwerdig eller ikke. For å kunne teste disse egenskapene er det
ofte nødvendig med et prøveparti fra forekomsten som gjennomgår oppredning og
testes for de ønskede egenskaper. Det er derfor tatt inn ett punkt om rett til å ta ut et
prøveparti.

Moderne prospektering foregår på flere måter. Den vanligste måten for å undersøke
kvaliteter på mineraler et stykke ned i grunnen i dag, er kjerneboringer. Dette skader
terrenget i liten grad. Ofte vilden vesentligste skaden på terrenget komme i

forbindelse med transport av boreriggen oE annet nødvendig utstyr.

Kommentarer til punkt 2.a

Kontrakten forholder seg til økonomisk skade. Terrenget skal så langt det er rimelig
settes i stand etter inngrep som er gjort iforbindelse med undersøkelsesarbeidet.
Dersom eiendommen etter istandsettelsen framstår som forringet iverdi, skal
leietaker erstatte den skade som er pâførtgrunneiers eiendom. Det som ikke
erstattes etter avtalen her er erstatning på basis av grunneiers subjektive mening om
eiendommens estetiske karakter og lignende. Dersom ikke økonomiske tap skal

inngå i en eventuellerstatning for skade etter prospektering, må dette avtales
særskilt.

Kommentarer til punkt 2.b

Standardavtalen foreslår en mínsteleie også i de årene området þare er gjenstand for
undersøkelse. Grunneieren skal ha kompensasjon for at han ikke lenger kan inngå
avtale om området med tredjemann. Den årlige misteleien er også et viktig
instrument for å forhindre leietaker i å passivt sítte på rettigheten. For ytterligere å
søke å forhindre oppsamlinger av passive avtaler, er det lagt inn en tidsfrist for å
starte drift dersom en ønsker å opprettholde avtalen.

Kommentarer til punkt 3

Det er ulik praksis angående hvilke mineraler som skal omfattes av avtalen. I de
fleste tilfeller vil samtlige mineraler omfattes av avtalen. Ofte vil det som omfattes
ikke være bestemt av bergarts- eller mineralbeskrivelser, men mer gå på generelle
betegnelser som pukk og grus. Det vil i slike tilfeller ofte være åpenbart at det ikke
kan finnes alternative mineraler på det angjeldende området som kan danne
grunnlag for annen drift. Av og tilvilavtalene omfatte store gårds- og bruksnumre
hvor det ikke angis noen ffsisk grense. I stedet angir partene hvilke mineraler som
omfattes. I slike tilfeller kan man godt tenke seg flere avtaler inngått mellom ulike
parter som omhandler samme område men ulike mineraler Dette bør avtalepartene
forholde seg aktivt til ved kontraktsinngåelsen. Grunneier kan ha god bruk for ikke
salgbare overskuddsmasser fra massetaket. I landbruket kan for eksempel
underfraksjoner være godt egnet til bruk på gårdsveger og lignende. For å unngå at
grunneier gjør innhogg i masser som leietager skal benytte under rehabiliteringen av
bruddet, skal dette skje etter nærmere avtale mellom partene.Kjøper Leietaker kan
dog ikke uten saklig grunn nekte grunneier å bruke massene i pkt 3. Saklig grunn vil
bl.a. være eget behov for massene som et ledd i rehabiliteringen av bruddet.
Grunneier har ikke rett til, etter avtalen, å avhende slike masser til tredjemann. Dette
gjelder også der grunneier ikke tår betalt for massene.
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Kommentarer til pkt. 3 annet ledd

Overdekningsmasser spiller en viktig rolle i rehabiliteringen av bruddområdet etter
endt drift. Det er derfor viktig at disse blir tatt vare på under driftsperioden.
Overdekningsmassene kan være av matjordkvalitet, noe som iseg selv kan ses på
som en ressurs. Det har derfor fra tid til annen vært mindre konflikter mellom
leietakeren og grunneieren om bruken av overdekningsmassene. Avtalens løsning
på dette er at leietager har rett til å bruke overdekningsmassene til rehabilitering av
området. I den grad det er overskudd av overdekningsmasser kan grunneier
nyttiggjøre seg disse etter avtale med leietaker. Det er viktig å merke seg at leietager
ikke har noen rett etter dette punktet utover det å sikre seg tilstrekkelige masser til
rehabilitering av bruddet.

Kommentarer til pkt. 3 tredje ledd

Punktet er for avtaler der ikke alle mineraler er tatt med i utgangspunktet. Det kan

være ulik verdi på ulike mineraler, også på grunneiers hånd. Dette håndterer ikke
avtalen i utgangspunktet. Andre setning håndterer de tilfeller der grunneier ønsker å
avhende rettigheter til andre enn leietaker. Det er ikke uten videre plass til to ulike
drivere på ulike mineraler innenfor samme område. Det ligger innenfor den
alminnelige lojalitetsplikten etter avtalen at grunneieren ikke uten videre kan inngå
avtaler som vanskeliggjør leietakers uttak.

Kommentarer til punkt 4
Avtalen avklarer at leietager har rett til å sette opp knuse- og sikteanlegg osv.
Områder til videreforedlingsanlegg som for eksempel asfaltverk og betongstasjoner
må imidlertid avtales særskilt.

Kommentarer til pkt. 4 annet ledd

Dette er et område som har skapt en del konflikter. Driver har avtaler på ftere
sammenhengende gårds- og bruksnumre. Etter endt drift på ett gårds- og
bruksnummerflyttes drifren innover i uttaksområdet. Massene må fremdeles fraktes
over det første området uten at grunneieren kompenseres for dette. Standardavtalen
gir leietaker rett tíl slik transpott. På den annen srde sikres grunneier kompensasjon
etter pkt. 5 annet ledd om minsteleie.

Kommentarer til punkt 5

Grunneiers økonomiske godtgjørelse bygger på det prinsipp at det skal betales en
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pr¡s per enhet for utfakturert masse. Valg av måleenhet bør tilpasses til den type
uttak det er snakk om. For pukk er det vanlig at det betales per uttatt tonn, for grus
eller blokkstein per mt og for skifer per m'.

For at grunneier skal være sikret en godtgjørelse for bortleide rettigheter og
beslaglagt areal, bygger avtalen på det prinsipp at leietaker skal betale en minsteleie
hvis uttaket kommer under en viss grense eller opphører. Denne minsteleien foreslås
også brukt som godtgjørelse i undersøkelsesperioden før det startes regulær drift.
Kompensasjon for beslaglagt areal og tapt landbruksproduksjon kunne vært skilt ut
som et eget punkt i avtalen som ble godtgjort for seg, men siden verdien av
landbruksproduksjonen på de aktuelle arealene vanligvis er liten sammenlignet med
verdien av mineraluttaket, er det valgt å legge dette inn i minsteleien.

For å unngå tung belastning på bergverkbedriften i perioder med driftsstopp, er det
lagt inn en bestemmelse som sier at minimumsleien går ifradrag fra tonnøret i en
periode på inntil 5 år. Denne bestemmelsen kommer til anvendelse når driften
trappes opp etter en periode hvor faktisk kvantum har vært lavere enn det
minstekvantum som ligger til grunn for minimumsleien. Ut over det er det opp til
partene å blienige om størrelsen på tonnøre og minimumsleie og risikofordelíngen
mellom dem.

Det har vært flere konflikter rundt hva som er å anse som uttak. Skal det betales for
masse på lager? Skal det betales for masse som skal benyttes til rehabilitering? Etter
standardavtalen skal det kun betales for utfakturert masse. Dette er den størrelsen

som det er lettest äføre kontroll med. Det synes også riktig at betaling tilgrunneier
først skjer etter at massen faktisk har vist seg å være salgbar..

Kommentarer til pkt. 5 flerde ledd

Det er viktig at grunneier kan føle seg trygg på at han faktisk får betalt for de
massene som tas ut. Derfor er det lagt inn en rett tilgrunneier for nødvendig innsyn i

kjøpers forretningsførsel. lnnsynet går ikke lenger enn det som er nødvendig for å se
hvilken mengde masse som grunneier skal ha betaling for. Slik informasjon vil kunne
være forretningshemmeligheter som kjøperen ikke ønsker at konkurrenter skal få
innsyn i. Det er derfor viktig at grunneier forstår at et vÍlkår for innsynet er at
grunneier har taushetsplikt i forhold til den informasjonen har tår innsyn i etter
punktet her.

Kommentarer til pkt. 5 femte ledd

I arbeidet med avtalen er det drøftet to ulike metoder for å regulere grunneiers
godtgjørelse. Den ene metoden er å legge inn en funksjon av konsumprisindeksen
eller en av byggekostnadsindeksene. Argumentet for å bruke en av

byggekostnadsindeksene er at prisutviklingen for byggeråstoffer ikke har fulgt den
alminnelige prisutviklingen i samfunnet.

( Dersom man velger en metode for godtgjørelse som går ut på at grunneier får þetalt
en prosentandel av den utfakturerte prisen, vil behovet for indeksregulering falle bort.
Dette forutsetter imidlertid en annen utforming av første ledd enn det som er valgt. )

Det ligger en sikring mot større uforutsette prisendringer i siste setning under
punktet. En vesentlig endring etter punktet må ses i forhold til den alminnelige
prisdannelsen ellers. Awiket må være betydelig for at punktet skal slå inn.
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Kommentarer til punkt 6

Punktet har dannet grunnlag for flere konflikter. Grunneier sikres en minsteleie etter
pkt. 6 iform av godtgjørelse for stipulert minsteuttak etter pkt. 5 andre ledd. Dersom
det er grunn til å tro at en etter endt drift vil stå igjen med uforholdsmessig store
industriområder, kan det være grunn for å awike fra pkt. 6. Punktet må og ses i

sammenheng med pkt. 7 hvor driftshvile på over 5 år kan gi grunnlag for oppsigelse
av kontrakten fra grunneiers side.

Kommentarer til punkt 7

Den normale avtalen i dag løper for ett bestemt tidsrom med rett til forlengelse ved
ensidig erklæring fra leietagers side. En forlengelse som krever begges samtykke er
ikke en rett til forlengelse men en rett til å få forhandle. Standardavtalen inneholder
elementer av begge løsninger. Grunneier gis en rett til ensÍdig å si opp avtalen ved
fristens utløp. Dette må gjøre senest 12 måneder før avtalens utløp. Dersom slik
oppsigelse ikke kommer, kan avtalen ensidig forlenges ved erklæring fra
kjøperleietaker.

Dersom driften legges ned for mer enn 5 år, kan grunneier si opp avtalen med 12
mnd varsel. Totalt må grunneier finne seg i en driftshvile på 6 år etter avtalen.
Grunneier skal dog ha minsteleie under denne tiden.

Som de fleste avtaler kan også denne sies opp ved vesentlig mislighold.
Oppregningen over er ikke uttømmende. Flere ulike forhold som hver for seg ikke
anses som vesentlig mislighold kan til sammen anses som vesentlig mislighold.
Likeledes kan også flere påfølgende forhold kunne ses på som et samlet vesentlig
mislighold av avtalen. Dette må vurderes konkret ídet enkelte tilfellet.

For at panthaveres rett ikke skal kunne gjøres fiktiv i slike saker, kan panthavere ved
å innfri leietakers forpliktelser kunne tre inn i kontrakten.

Kommentar til pkt. 7 tredje ledd

Det skalen del til for at saklig grunn skal anses å foreligge- Grunneier må ha
berettiget grunn til å tro at ny kontraktspart vil skape problemer i kontraktsforholdet.
Særlig aktuelt kan dette bli dersom grunneieren tidligere har dårlige erfaringer i

kontraktsforhold med den aktuelle tredjemann.

Kommentarer til punkt 8

Punkt I har til hensikt å understreke at det er leietaker som har ansvar for
tilbakeføring av areal, opprydding og sikring. Dette ansvaret er gitt gjennom
mineralloven og forskrift til mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltnings
håndhevelse av mineralloven skal normalt sikre finansiering og gjennomføring av
dette arbeidet, og derfor er det ikke foreslått detaljerte bestemmelser for å regulere
dette

¿

Kommentarer til underskrifter
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I tillegg til signering på siste side i avtalen bør partene signere hver enkelt side, minst
med initialer.
10

Diverse generelle kommentarer

Norsk Bergindustri ber sine medlemmer vurdere egne tilpasninger av avtalen på
følgende punkter:

. rett til ventilasjonssjakter

. avgangsdeponier

. etterbruk av rom under jord

. eiendomsrett til rom under jord

da disse ofte ikke vil være tilfredsstillende behandlet i standardavtalen.
. Generelletterbruk er lite ivaretatt i avtalen. Dette er et annet forhold enn

rehabilitering.

1. Norsk Bergindustri peker på at følgende forhold som ikke er tatt med i
standardavtalen ofte er viktige for natursteinsdrifr:
. Skillet mellom såkalt "prima vare", "sekunda vare" og "skrot" og eiendomsrett og

pris pr tonn/m3/m2 for disse. Det oppnås svært ulik pris ved salg av de ulike
gruppene. med "sekunda vare" menes f.eks. skiferprodukter som selges til
bruk i mur o.l.

Noen punkter som ikke er regulert i avtalen:

Følgende punkter er av og til regulert i avtaler. Disse punktene er likevel
såpass lite vanlige at vi ikke foreslår dem som en del av avtalen. De kan imidlertid
være vedlegg.

. Rett til- eller erstatning for awirket skog

. Grunneiers rett til masse fra uttaket.

. Grunneiers rett til arbeid i bruddet.

Eksempel på regulering av awirkning

Grunneier skal ha rett til å hogge og utnytte trærne innenfor uttaksområdet. Leietaker
skal varsle selger med minst tre mnd. varsel før awirkning foretas. Grunneier skal
deretter gis en frist på minst to mnd. til å ta bort trærne. Har ikke grunneier gjort dette
innen fristen, har leietaker rett til å hogge og kjøre bort trærne og utnytte disse
vederlagsfritt på den måten vedkommende finner hensiktsmessig. Leietaker kan
avbryte fristene etter dette pkt. ved å betale grunneier rotverdi.
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Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Saken gielder gnr. 4 bnr. I i 0605 Ringerike kommune

Vi har vurdert avtalen dere har sendt inn for tinglysing. Dokumentet har mangler som g¡ør alvi ikke kan

. tinglyse det.

Hva må til for at dokumentet kan tinglyses?
Avtalen dere har sendt inn, betegnes som en leierett og vil bli tinglyst som en heftelse på eiendommen på

eiendommen, itke som en servitutt.

Hjemmelshaver og rettighetshaver må identif,rseres med fullt fødselsnummer og/eller organisasjonsnummer
på dokumentet, jf. tinglysingsforskriften $ 4a første ledd.

Lovens legler om konsesjon gjelder også stiftelse- cg overdragelse av leierett og annen lignene bruksrett
over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve
kontraktstiden forlenget utover dette tidsrom, jf. konsesjonslovens $ 3.

Ta kontakt med kommunen for avklaring om leieretten kommer i konflikt med konsesjonsloven. Vi viser
også til Tinglysingens rundskriv som du finner på www.tinglysing.no, rundskriv for tinglysingen kap. 15

konsesjon.

Dere kan fastholde kravet om tinglysing
Sender dere dokumentet inn igjen og fastholder kravet om tinglysing uten at dere har rettet mangelen vi har
påpekt, vil vi registrere dokumentet midlertidig i grunnboken den dagen vi mottar kravet. Vi kan deretter
nekte å tinglyse dokumentet. Dette følger av reglene i tinglysingsloven $ 7 og $ 9.

Praktisk informasjon
Vi sender med dette tilbake alle dokumentene. Dersom dere legger ved en kopi av dette brevet når dere
sender saken inn på nytt, er det lettere for oss å sikre en effektiv saksfiyt. Det finnes mye ny.ttig infomasjon
på våre nettsider www.tinglysing.no, på www.seeiendom.no er det mulig å se hva som er tinglyst i
grunnboken. Ta også gierne kontakt med vårt kundesenter på telefon 08700. Kundesenteret er åpent alle
hverdager fra klokken 09.00 til 15.00. Saksbehandler har telefon 32 ll 89 82.

Med hilsen
Statens

Wibe
saksbehandler

I www.kartverket.no ,,.

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom
Besøksadlesse: Ka¡tvelksveie¡r 2l Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Senkurn, 3507 Hønefoss
Telefon: 08700Telefaks: 32 1i 88 01

E-post: tinglysùrg@kartverket.no Orgarúsasjonsllutrnìer: 97 1 040 238
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lnnsender:

Kristin Remme

Raa gård

3512 Hønefoss

Pnr.02O465.49638

Hønefoss 7. september 2015

Kartverket
Tinglysingen

3507 Hønefoss

Tinglysing av avtale om rettighet til uttak av naturstein på gnr.4, bnr. 1

Vedlagt følger en avtaleom uttakavnaturstein på min eiendom Raa gård gnr.4, bnr. L.

Avtalen bringer inntekter til gården, og er ment å skulle følge eiendommen, dvs. den til
enhver tid hjemmelshaver til eiendommen.

Ut fra at avtalen representerer en inntektfordel for hjemmelshaver til eiendommen mener
jeg at avtalen skaltinglyses som en servitutt og ikke som en heftelse.

Om dere er uenige i min vurdering om å tinglyse som en servitutt, ønsker jeg å bli kontaktet
før kontrakten blir tinglyst som en heftelse.

Med vennlig hilsen

28 SEP 2015
STATENS KARTVERK
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Krístin Remme
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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  
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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.  
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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. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

25 

› 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.  
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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.  
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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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

 

52 

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.



REGULERINGSPLAN FOR HAUGSBYGD PÅ HØNEFOSS

http://projects.cowiportal.com/ps/A064848/Documents /03 Prosjektdokumenter/Rapporter/Støy/Revidert_27_1 1_2015/NOT001-Haugsbygd.docx

5/ 12

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.



8/12 REGULERINGSPLAN FOR HAUGSBYGD PÅ HØNEFOSS

http://projects.cowiportal.com/ps/A064848/Documents /03 Prosjektdokumenter/Rapporter/Støy/Revidert_27_1 1_2015/NOT001-Haugsbygd.docx

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
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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.



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Ewa Gadek / 32214448 15/209871-5 15/4913-24 27.01.2016 

     

      

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 

     

 

    

 

  

 

Kopi  

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Vår dato: 21.10.2015

Vår referanse: 2012/2891

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/4913

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

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 



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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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. 
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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.  
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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.    
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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..  
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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 

 

 















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.  
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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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