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Månedsrapport september 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/9280   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

104/15 Formannskapet 17.11.2015 

129/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2015 tas til orientering 

 

Sammendrag 
Månedsrapporten viser en økonomisk årsprognose som har et merforbruk i forhold til 

budsjett på 9,2 mill. kroner. Årets avsetninger («overskudd») vil dermed bli ca 27 mill. 

kroner (budsjettert 36,5 mill. kroner) dersom regnskapet blir slik årsprognosen antyder. 

Resultatet er bedret med ca 8 mill. kroner sammenlignet med 2. tertialrapport. De største 

endringene er innenfor samfunn (tekniske områder), avsetninger/overføringer og 

skatt/rammetilskudd. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport.  

 
Beskrivelse av saken 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 9,2 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har 

merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg 

budsjetterte rammer.  
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-68 670 -195 862 9 219 0 -9 219 -17 414

4 021 4 228 6 352 6 552 200 3 % 200

73 576 67 684 91 393 91 463 70 0 % -1 191

128 317 129 542 173 254 172 110 -1 145 -1 % -1 075

186 420 188 145 252 818 251 770 -1 048 0 % -313

79 723 90 571 118 986 118 707 -280 0 % -1 094

10 943 15 854 23 667 21 929 -1 739 -8 % -1 915

499 012 464 426 624 696 614 628 -10 067 -2 % -9 477

104 861 71 099 129 009 127 621 -1 389 -1 % -3 533

-1 387 -67 938 -4 731 -2 944 1 788 61 % -657

-1 159 940 -1 182 728 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -8 910

5 780 23 253 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det 

meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte 

budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode 

løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil 

forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 15 mill. kroner for 

driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6 mill. 

kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

 

Årsprognosen bedres med over 8 mill. kroner fra 2. tertialrapport. Dette skyldes 

ekstratildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, noe bedre utsikter for skatteutgjevningen, 

høyere inntekter i forbindelse med mottak av flyktninger og lavere energikostnader enn 

budsjettert.  

 

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. 

Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å 

holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte 

på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. 

kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 8 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at 

Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen. 

 

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5 mill. kroner. Disse 

skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. 

Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert 

fra 36,5 mill. kroner til 27,3 mill. kroner. 
 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Mottatt skatt så langt i år er på linje med 

budsjett og prognosen viser en sannsynlig merinntekt på 7-12 mill. kroner. 

Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere skattevekst for landet enn forutsatt i 

Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom 

inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2016 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

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

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og 

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

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 
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Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

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

 

Rådmannens vurdering 
Det driftes godt i henhold til de økonomiske rammene som er satt for året. Vi styrer nå mot 

det som ser ut til å bli et solid regnskapsresultat for 2015. Det er fremdeles høyt fokus i 

organisasjonen på å nærme seg budsjetterte rammer innenfor alle sektorer, og legge til rette 

for en sunn økonomisk drift også i 2016. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Finansrapport 2. tertial 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/8491   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/15 Formannskapet 03.11.2015 

130/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon er forbedret i forhold til budsjett. 

Netto finansutgifter vil øke ganske betydelig etter hvert som investeringsplanene realiseres. 

Kommunen har byttet hovedbank og ny hovedbankforbindelse er DNB. 

 

Innledning / bakgrunn 
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 

2015. I tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning 

hvert tertial. 

 
Beskrivelse av saken 
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  Det 

økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må lånefinansiere alle 

investeringer. Den har nær sagt ingen disponible fondsmidler. 
 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg, og driftsnivået 

må tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store krav til organisasjonen. 

 

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av rådgivnings- og 

rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet.  

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes 

lavere finansinntekter i år. Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er 

verdt å merke seg at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens 

avdragsutgiftene er tilsvarende høyere. 

  

Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent på 

sitt rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i september. Rentenivået 

som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt sammenlignet med historisk 

rentenivå. 

 

Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Den 8. juli ble 

renten satt ytterligere ned til 1,75 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at 
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renteutgiftene blir minst 5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå 

kombinert med et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 2014. Selv om 

samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er det svært 

marginalt. Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer enn de finansielle aktiva i årene 

fremover. 
 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende 

investeringshorisont på 10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige plasseringer. 

Fondsmidlene bokføres på sektorposter i balansen som er klassifisert som omløpsmidler. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye 

hovedbank er DNB. Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos 

kommunens hovedbank i hele perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august 

til 24. september da driftsmidler ble overført til klientkonto i Industrifinans AS for 

investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene fra plasseringen i Sparebank1 Ringerike 

Hadeland ble overført kommunens driftskonto i konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn 

budsjettert. 

 

Både likviditetsgrad 1 og 2 er høyere enn anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det 

gjøres oppmerksom på at midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter 

og som bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten 

midlene i Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. Utviklingen er 

imidlertid positiv fordi likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 2015 i forhold til på samme 

tidspunkt i 2014. 

 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene inneværende år, og det 

vil tære på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt at likviditeten har styrket seg i løpet 

av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn budsjettert, 

lavere renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester og høyere utbytte fra 

Ringeriks-Kraft AS. Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre 

en andel av tidligere års oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det 

tilbakeførte overskuddet til reduksjon av premiebetalingen i 2015. Beløpet som er tilført 

premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 26 mill. kroner høyere enn opprinnelig 

anslag på drøyt 7 mill. kroner. 
 

Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og 

investeringsprognoser. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med 

prognosen per 2. tertial 2015. Tendensen er at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et 

år, men nå viser prognosen at trekkrettigheten kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres 

oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og små marginer. 

 

Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 

mill. kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. 
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Kommunens andel av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner 

høyere enn budsjett.  

 

I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene i Fossefondet fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 

2016. 80 mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De resterende 41 mill. kroner 

vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger 

underveis.  

 

Total avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. 

 

Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. tertial. Fylkesmannen har 

godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp 

overføres kommunene i to tildelinger. Husbanken har i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 

mill. kroner. 
 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. Kommunens fastrenteandel er 

nå på et nivå der det ikke vil være særlig behov for ytterlige binding av renten. 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunens likviditetssituasjon viser en positiv trend. Rådmannen konstaterer at de 

nødvendige tiltakene som har vært gjort i driften den senere tiden, har gitt positiv effekt. 

Likevel er det viktig fremdeles å ha et sterkt fokus på å nå sunn økonomisk drift på grunn av 

stadig voksende finansutgifter som økte investeringer fører med seg. Det er et ønske å oppnå 

større oppbygging av fond, slik at Ringerike kommune kan bruke deler av egenkapitalen til 

delvis å finansiere investeringene.  
 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015 

105/15 Formannskapet 17.11.2015 

131/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedlagt forskrift, utkast til 

forskriftsendring, to innkomne høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

 

Utskrift sendes:  

- Marit Kristine Nyhuus, Landveien 4, 3534 SOKNA 

- Einar og Bjørg Sonja Kristiansen, Maurhaugveien 13, 3518 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt gebyr 

for dette per gjennomført tilsyn. 

Rådmannen har sendt på høring forslag til forskriftsendring som gir kommunen lov til å ta 

årlig tilsynsgebyr, på linje med feieravgiften. Kommunen har mottatt to høringsuttalelser. 

Begge er fra eiere av private avløpsanlegg. Høringsinnspillene har ikke endret rådmannens 

vurdering om at fordelene med årlig tilsynsgebyr er større enn ulempene. Rådmannen 

anbefaler at forskriften vedtas og at den nye gebyrordningen gjelder fra og med 2016.   

 

Innledning / bakgrunn 
I samsvar med vedtak i HMA i sak 36/15 ble endringsforskrift til Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-06-25) 

lagt ut på høring.  

Endringen som foreslås gjør det mulig for kommunen kan ta årlig tilsynsgebyr, på lik linje 

med feieravgiften. I dag tas det gebyr per gjennomført tilsyn.  

Høringsbrevet ble publisert ut på kommunens internettside 12.5.2015, samt at meldingen ble 

lagt ut på Facebook og Twitter. I tillegg ble den annonsert i Ring blad gjennom kommunens 

lørdagsannonse 19.5.2015, og det kom også en egen sak om dette i Ringerikes blad i starten 

av juli. Høringsfristen var 1.august 2015. 

 
Beskrivelse av saken 
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Kommunen har mottatt to høringsuttalelser. Disse er fra Marit Kristine Nyhus og Einar 

Kristiansen, som begge er privatpersoner og eiere av små avløpsanlegg.  

 

Høringsuttalelse fra Marit Kristine Nyhus: 

Marit Kristine Nyhus skriver at gebyret oppleves som urettferdig for de anleggene som har 

tillatelse fra kommunen og som ikke har mulighet til å koble seg til offentlig avløp. Hun 

skriver videre at kommunen må skaffe seg oversikt for ulovlige anlegg, og fokusere innsatsen 

mot disse. Hun oppgir at hennes eget anlegg har godkjenning fra kommunen. Hun skriver det 

fungerer bra og tømmes så ofte som det er krav om.  

 

Kommunens vurdering av uttalelsen:  

Regelverket krever at det skal føres tilsyn med alle anlegg, også de som har godkjent 

tillatelse (jf Forurensningsforskriften § 12-2). I kommunen er det mange gamle anlegg, og 

selv om anlegg har en tillatelse, viser erfaring at de ofte ikke fungerer slik de skal. Nyere 

anlegg inngår også i kommunens tilsynsplikt. 

I kommunens strategi for opprydding som ble vedtatt av kommunestyret i 2011, står det at 

alle anlegg skal ha tilsyn i løpet av en femårsperiode. Ny gebyrordning er således mer 

rettferdig fordi alle betaler likt gebyr hver gang. Et alternativ ville vært å øke gebyret for 

hvert enkelt tilsyn betraktelig. 

 

Høringsuttalelse fra Einar og Bjørg Sonja Kristiansen:  

Poenger som tas opp i høringsuttalelsen er følgende:  

- Det er uheldig at kommunen pålegger de som bor på landet enda en ekstra kostnad/gebyr.  

- Årlig tilsynsgebyr kan ikke sammenlignes med feieravgiften. Kommunen har alle 

dokumenter på anlegget, og eventuelle feil vil bli oppdaget av slamtømmer. Det er dermed 

ikke nødvendig at kommunen i tillegg skal føre tilsyn.  

- Gebyrets foreslåtte beløp er høyere enn det en kan forvente at tilsyn skal koste.  

- Offentliggjøring av høringen burde vært gjort tidligere. Høringsbrevet burde bli lagt ved 

brevet til de som fikk tilsyn i sommer.  

 

Kommunenes vurdering av uttalelsen:  

- Problemstillingen om at tilsynsgebyret er enda et gebyr til de som bor på landet er vurdert i 

tidligere saksframlegg. I tettbebygde strøk er det også avgifter knyttet til kloakk. 

- Selv om kommunen har registrert dokumenter på mange av de private anleggene, er dette til 

dels gammel dokumentasjon. Det viser seg også at ikke alle anleggene (både nye og gamle) 

er bygget i henhold til tillatelsen. Erfaring viser også at mange av de godkjente anleggene 

ikke renser godt nok. Anlegg har begrenset levetid, slik at et anlegg som ble bygget på 1970-

tallet og bygd etter datidens regelverk, kan ha funksjonssvikt. For eksempel kan grøftene ha 

blitt mettet med fosfor, eller deler i kummen kan ha blitt ødelagt. Når det gjelder argumentet 

om at slamtømmer vil oppdage problemer, er Rådmannens kommentar til dette at det er 

kommunen og slamtømmer har ulike roller og ansvar.  

Det er kommunen, og ikke slamtømmer som er myndighet på området.  

Høringsinstansen har et poeng med at slamtømmer vil oppdage feil i forbindelse med 

tømming av kummen, det vil si når kummene er tomme. Det er blant annet derfor kommunen 

har en dialog med kommunal slamtømmer med hensikt på at de skal føre formelt, systematisk 

tilsyn på kummene på oppdrag fra kommunen. Årlig tilsyn vil gjøre det mulig å finansiere 

dette. 

- Gebyret er satt ut fra selvkostprinsippet. Det betyr at årlig tilsynsgebyr som faktureres 

kommunens innbyggere skal gå til å betale alt arbeid med tilsyn på små avløpsanlegg i 
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kommunen. Det vil si blant annet planlegging av tilsyn, tilsynsoppgaver som vil kunne bli 

lagt til slamtømmer, tilsyn fra kommunale ansatte, vannprøver, dokumenttilsyn, oppfølging 

av ulovligheter m.m. Dersom det viser seg at gebyret blir satt for høyt, vil dette bli justert ned 

i påfølgende år. Årlig tilsynsgebyr skal ikke «sponse» andre oppgaver i kommunen.  

-Når det gjelder offentliggjøringen av høringen, mener Rådmannen at to og en halv måneds 

høringsfrist var lenge nok og at kunngjøringen var tilstrekkelig. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommunen er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven.  

I «Strategi for opprydding i spredt avløp»  (vedtatt av kommunestyret i 31/3-2011) er det et 

mål om at alle kommunens innbyggere skal ha en avløpssituasjon i tråd med gjeldende lover 

og regler og at det skal føres tilsyn med anleggene.  

 

Juridiske forhold  
Forurensningsloven krever at kommunen skal føre tilsyn med små avløpsanlegg. 

Forslag til endringsforskrift til Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp 

av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-06-25) gir kommunen lovhjemmel til å ta 

årlig tilsynsgebyr.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer.  

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS.  

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 2 000,- per tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike kommune 

har vedtatt en målsetning om tilsyn ca hvert 5.år. Erfaringer fra tidligere år viser at dette ikke 

tilsvarer selvkost og at gebyret må skrus opp betraktelig for at kommunen skal nå 

selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år.  

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4 500 anlegg i kommunen. Kommunal tømmefirma 

foretar tømming av ca. 2 250 av dem hvert år. Ringerike kommune har en dialog med 

kommunal slamtømmer om at de også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette vil gjøre det mulig å nå målet om tilsyn hvert 5. år. 

Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555,- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for hyppigere tilsynsfrekvens enn i dag.  

Beløpet er satt i samme størrelsesorden som gebyret for feiing (feie- og tilsynsavgift). 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjedde enkeltvis. 

 

Rådmannens vurdering 
Problemstillingene som er tatt opp i høringsuttalelsene går særlig på at dette er «enda et 

kommunalt gebyr» og at det årlige gebyret føles urettferdig fordi det ikke medfører at tilsynet 

blir utført årlig på eiendommen. Kommunen har drøftet disse problemstillingene i tidligere 

saksframlegg, og det er ikke kommet opp ny informasjon som har gjort at Rådmannen har 

endret sin vurdering. Rådmannen mener fortsatt at de positive fordelene med det årlige 
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gebyret er større enn de negative. Ordningen vil gi lavere administrasjonsutgifter, høyere 

forutsigbarhet når det gjelder inntekter og dermed bemanning og gjennomføringsevne. 

Tilsynet vil dermed bli mer effektivt. For anleggseier blir gebyret mer forutsigbart, siden alle 

vil betale det samme hvert år. Rådmannen minner om at tilsynet er lovpålagt, og at et godt 

tilsynsopplegg nå bygges opp etter henstilling fra Fylkesmannen.  

 

Vedlegg 
- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR 2009-06-25 nr 1050 

- Endringsforskrift 

- Høringsuttalelse fra Marit Kristine Nyhus datert 29.7.2015 

- Høringsuttalelse fra Einar Kristiansen datert 31.7.2015 

 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Arkivsaksnr.: 15/2178   Arkiv: F17 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015 

21/15 Råd for funksjonshemmede 16.11.2015 

32/15 Eldrerådet 16.11.2015 

106/15 Formannskapet 17.11.2015 

132/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. 

Deltakelsen forutsetter at det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som 

forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 30.10.2014. 

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt i 

«Boligsosial handlingsplan»: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne 

5. Samarbeid med frivillige 

og gir en rekke anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som 

«Boligsosial handlingsplan» legger opp til. 

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal vurdere 

innføringen av dette prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av prinsippet 

kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at forskjellene mellom private og kommunale 

husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i oppgraderte og 

oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleie i dag, og hvis 

kostnadsdekkende husleie overstiger markedsleie så vil etterspørsel etter kommunale 

utleieboliger falle. Dette forholdet kan da stimulere til nedsalg av kommunale 

utleieboliger. 

 Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe 

ressurser. Men det er for liten breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende 

enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og muligheter på boligmarkedet. 

Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt 

som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større 
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deler av Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale 

kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes til prosjekter der breddekompetansen i 

organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem 

strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial 

handlingsplan. 

 Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges 

gjennom et «leie til eie» program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør prioriteres 

først. Det er vår anbefaling at kommunen klargjør en strategi og lager en plan for 

hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til boligene, og 

vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som boliger selges. Pr i 

dag er det ikke dokumentert salg til tidligere leietakere. Drammen, Skien og 

Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra Ringerike kommune, og disse 

kommunene har erfaringer organisering og gjennomføring av «leie til eie» program. 

Det anbefales referansebesøk til disse. 

 Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er 

eksempler på at bruk av miljøarbeideres oppfølgingskompetanse har ført til 

selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er mange tjenesteytere 

involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon til 

felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås med 

tanke på de som arbeider boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive 

informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats. 

Kapasiteten i miljøarbeidertjenesten er isolert sett for liten til å dekke alle 

brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt 

tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. 

 Ressursinnsatsen vil også samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial 

handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for veiledning, oppfølging og 

vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til 

miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige 

tilskuddsordninger (jfr. Skien kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i 

miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin innsats mot faglig rettet 

miljøarbeid. 

 Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive 

gode forslag til hvordan frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement 

til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen definerer hvilke oppgaver frivillige 

kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve fagkompetanse. 

 Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være 

ivaretatt, selv om dette arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i 

organisasjonen. På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig 

forankret i organisasjonen. Vår klare anbefaling er at kommunen oppretter en stilling 

som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for alt arbeid av boligsosial 
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karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot planlagte og 

vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig plassering av 

stillingen er i stab under rådmann. 

 Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter 

hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til Ringerike kommunes 

disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal.  

Samtidig har samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike 

kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers frist med å klargjøre/oppgradere/pusse 

opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker 

gjennomsnittlig 58 dager på dette. Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller 

av tomme boliger har en kostnad i form av manglende husleieinnbetaling fra 

leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 

mill. kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede 

regnskapstall fra Ringerike kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv 

beregnet til kr 3 mill. for årene 2011-2014. Differansen begrunnes med kostnader for 

fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt kostnadsøkninger 

fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til husleieloven ikke har 

mulighet til å hente inn fra leietakere i samme omfang. 

 Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør 

revurderes. Det bør i stedet utarbeides et klassifiseringssystem som med utgangspunkt 

i behovet for oppgradering/ oppussing av den enkelte bolig definerer tids- og 

ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme hvor mange 

dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato kan da 

beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter. 

 Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til standard, 

størrelse og beliggenhet som skal settes til utleieboligene. Analysen avstemmes mot 

eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal beholde, 

hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler. 

                               

Rådmannens vurdering 

«Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.10.14. For å 

optimalisere arbeidet med realisering av planen har kommunen ansatt en prosjektleder for 

boligsosialt utviklingsprogram og i samarbeid med PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er det 

utarbeidet en foranalyse som beskriver status og utfordringer innenfor de hovedstrategivalg 

som «Boligsosial handlingsplan» omhandler. Foranalysen gir også en rekke anbefalinger, 

som er gjengitt i denne sak. 

Rådmannen er av den oppfatning av vedlagte foranalyse gir et godt og riktig bilde av 

situasjonen når det gjelder boliger for vanskeligstilte i Ringerike kommune, og er et godt 
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utgangspunkt for kommunens videre arbeid for å realisere vedtatte «Boligsosiale 

handlingsplans» mål og strategier. 

Rådmannen vil allikevel bemerke at et av hovedmålene i planen var å redusere behovet for 

kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 

2014-2022. Ved en inkurie er det benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale 

utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012 (det er benyttet 29 kommunale utleieboliger pr 

1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen i dag sier 23). 

Det er derfor noe misvisende når dette har blitt framstilt som om Ringerike kommune har en 

langt høyere boligportefølje disponibelt for gruppen enn sammenlignbare kommune. Antall 

boliger er helt i tråd med både Buskerud, KOSTRA gruppe 13 og landet for øvrig. 

Hovedmålet med strategien «Fra leie til eie» har derimot ikke primært vært å redusere antall 

kommunale boliger, men sørge for at langt flere får mulighet til å eie egen bolig og på den 

måten få ta del i den økonomiske utvikling i samfunnet, og dermed sikre forutsigbarhet for 

egen familie og egen families framtid. Det samlede måltall for overføringer av boliger kan 

derimot måtte revurderes. 

Rådmannen legger med dette fram foranalysen til politisk orientering.  

 

Vedlegg 

 Foranalyse boligsosialt utviklingsprogram, - Ringerike kommune av 12. juni 2015. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Arkivsaksnr.: 15/6877   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015 

100/15 Formannskapet 03.11.2015 

133/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble 

inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen 

Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette. 

StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.  

 

Beskrivelse av saken 

StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i 

2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i 

kommunens boligsosiale handlingsplan. 

Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og 

rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i 

forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye 

hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre inntekter, 

og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.  

Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en 

avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på 

kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og 

kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante. 

StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den måten 

«importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg). 

De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning. 

Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at  manglende husleie fra klienter ble en 

realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving eller 

utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing nødvendig på 
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grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot klientene selv 

håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet å disponere 

vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet «presset 

inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange, og 

konfliktgrunnlagte likeens. 

I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det 

etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik avtale 

er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har 

medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om 

dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er 

utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr. 

setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per 

kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier boenhetene 

for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende mellom 

klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette. 

Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for 

diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med 

husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet 

20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før 

1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016. 

 

Vedlegg 

 Tidligere avtale av 30.6.2005 

 Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004. 

 Forslag til revidert avtale 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering  

 

Arkivsaksnr.: 15/8820   Arkiv: 234 F00 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015 

33/15 Eldrerådet 16.11.2015 

107/15 Formannskapet 17.11.2015 

134/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. 

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i omsorgstjenesten 

samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 

Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 
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Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken modell 

de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en jevn 

fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 

og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 

I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige inntekter 

videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten i 
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kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, 

uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling av kommunale 

omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester og utvikling av 

nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere budsjettfordelingen av det 

øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 

Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de omstillingsprosesser 

som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og nødvendig framtidsrettet 

utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort prosjekt inn i 

kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet parallelt med 

de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på det pågående 

arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 

kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 
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modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal skje 

etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i realiteten 

frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 15/9100   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015 

34/15 Eldrerådet 16.11.2015 

22/15 Råd for funksjonshemmede 16.11.2015 

108/15 Formannskapet 17.11.2015 

135/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger 

brukeren kan stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet 

mellom bruker og tjenesteleverandør. 

I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse 

og presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke 

forventninger innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, og 

svært forpliktende for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for et 

godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. 

Forslaget til serviceerklæring har blitt til gjennom innspill fra verneombud og 

«forflytningsmedarbeidere», representanter fra «hverdagsrehabilitering», fysio - og 

ergoterapitjenesten og Tildelingskontoret. Forslaget er ført i pennen av en arbeidsgruppe 

bestående av Rune Faksvåg, Marianne Ruhmor Berge og Anette Sulland. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter forslaget til serviceerklæring som et godt og oppklarende dokument når 

det gjelder hvilke forventninger brukere, pårørende og andre kan ha til helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune, og anbefaler dette vedtatt. 

Rådmannen er oppmerksom på at et foreløpig utkast er tatt i bruk og publisert på kommunens 

hjemmeside 20. juli d.å.. Endelig serviceerklæring vil bli implementert etter politisk 

behandling i november 2015. 
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Vedlegg 

 Forslag til serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

Arkivsaksnr.: 14/4132   Arkiv: B50  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

109/15 Formannskapet 17.11.2015 

136/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage 

og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 

Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 

inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

 

 

Bakgrunn 

 
Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn og 

unge». Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 

En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 

funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og 

elever med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 

førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. 

Tilbudet til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med 

alternative læringsarenaer.  
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Barn og unge med sammensatte behov 

Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med sammensatte 

behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i ordinær barnehage eller 

et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen kjennetegnes av kognitiv svikt 

kombinert med motoriske vansker og sansetap samt helsemessige problemer. Barn med 

autismespekterforstyrrelser er også med i denne gruppen.  

 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselshemming, 

og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 

mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 

hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

 

Barn med sosio-emosjonelle vansker  

Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, men som har 

vansker med å regulere følelser. 

 

Dagens situasjon 
I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 

«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å kunne gi et 

opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. Dette gjelder både 

organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og elevenes sosiale tilhørighet. 

 

En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et 

annet sted enn skolens område. 

 

Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med sammensatte behov 

i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på ungdomstrinnet. Det er pr januar 

2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i barneskolealder og fem elever i ungdomsskolealder som 

kommer inn under gruppen barn og unge med sammensatte behov (ut fra definisjonen ovenfor). 

 

Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 

Der er det inneværende skoleår sju elever.  

 

Austjord og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 

Fem elever har heltidstilbud på Austjord, mens det ved Honerud gård gis tilbud en dag i uka til 

elevgrupper fra forsterket enhet på Haugsbygd og Hov.  

 

I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever innenfor 

gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 

Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges av inkludering. Utgangspunktet er at 

det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær barnehage eller nærskole.  

 

Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. 

Noen barn har behov for tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av 

opplæringsløpet. 
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Barn og unge med sammensatte behov 

For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i 

barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole 

ikke er tilstrekkelig. 

 

Barnehage 

Det foreslås opprettet forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 

utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  

 

Grunnskole 

Det foreslås opprettet forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp psykisk utviklingshemming/ 

multifunksjonshemming.  

 

Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller inn 

under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle skolen rustes 

opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen..  

 

Rådmannen foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole Hønefoss sør. 

Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler som tilfredsstiller de 

fysiske behovene denne elevgruppen har.  

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Barnehage 

Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det må da 

legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig kompetanse 

innen fagområdet.  

 

Barnetrinnet 

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  

 

Ungdomstrinnet 

Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket avdeling på 

ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 

 

Alternativ opplæringsarena 

For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere opplæring mer 

fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være behov for en mer 

praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere omgivelser. Behovet for 

alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 

 

Eleven må ha tilråding fra PPT dersom alternativ opplæringsarena benyttes. Bruk av alternativ 

opplæringsarena timeplanlegges, og det er opphavsskolen som har det pedagogiske ansvaret. 

Opplæringen kan organiseres på ulike måter, som f.eks. en fast dag i uka eller i perioder. På 

ungdomstrinnet legges det generelt til rette for mer praksisorientert undervisning gjennom valgfag 

faget utdanningsvalg samt prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling».   

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for elever med 

sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende tilbud, som for eksempel 

Honerud gård, «Inn på tunet», Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  

 

Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for oppvekst og kultur (HOK) vedtok i møte 10.06.15, sak 19/15: 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og et 

samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er 

tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 

Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-emosjonelle 

vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller inngår avtaler med 

aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

5. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres.  

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 15. 

september 2015. 
 

Forslaget ble sendt på høring med høringsfrist 15. september 2015. Det kom inn et innspill.  

 

Økonomi 

Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 

En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole fordi 

tilretteleggingen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen.  

  

Lokaler  

Ved bygging av ny skole Hønefoss sør, må det i planleggingen legges inn tilpassede lokaler for en 

forsterket enhet.  

Etablering av forsterka enhet i barnehage må utredes nærmere.  

 

Skyss 

Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 

 

Drift 

Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det som i dag 

brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene på Hov 

ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til barneskolene.  
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av inkludering. 

Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær 

barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging 

for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med 

sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud gjennom hele 

grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene.  

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for elever 

med sosio-emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller inngår 

avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer.  

 
Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

 
 

Vedlegg 
1. Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 

2. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Fra ord til handling - barnehage  

 

Arkivsaksnr.: 15/8997   Arkiv: A10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

110/15 Formannskapet 17.11.2015 

137/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forslag til vedtak: 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-

2020» vedtas. 

 

 

Sammendrag 
Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte 

prioriteringer i barnehagene fra 2015 til 2020. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike 

tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner 

Planen er en viktig del av arbeidet med videre utvikling av Ringeriksbarnehagen.  

 

Innledning / bakgrunn 
Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I 

tillegg kommer Folkehelseloven, Stortings-meldinger, pålagte satsningsområder og 

kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i barnehagene. Særskilt vektlegges 

barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn og forelde oppfordres til å medvirke 

til egen barnehagehverdag.  

Planen er en rullering av Handlingsplanen for barnehage 2011-2015.  

 

Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 

Brukerundersøkelser og barnehager. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og 

føringer via kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte barnehage og på den 

enkelte avdeling/base. 

Handlingsplanen baseres også på kommunens folkehelsemelding. 

Barnehagene har arbeidet med temaer innen ledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha 

hatt positiv effekt. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som 

mobbing. Arbeidet med å opprettholde og videreutvikle god kvalitet fortsetter også i neste 

planperiode. Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeids-

partnere. Det inviteres til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdi-grunnlag – tydelige, ærlige og 

løsningsvillige – TÆL. FNs barnekonvensjon har stor betydning for barnehagens 

pedagogiske virksomhet.  
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Barnehagemyndigheten følger opp arbeidet via barnehagens planer og rapporter og i dialog 

med barnehagene og barnehagens leder.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for barnehagene. 

Den samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2016-2019, og kommunens 

folkehelsemelding 2012-2030. 

 

Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid og 

midler til kompetanseutvikling i barnehagene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med barnehagelederne og med organisasjonene. 

 

Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for barnehage er et grunnlag for å videreføre det gode arbeidet i 

De kommunale barnehagene. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være 

retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. 

Rådmannen anbefaler at handlingsplanen for perioden 2015-2020 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Trivselsplan for kommunale barnehager  

 

Arkivsaksnr.: 15/9098   Arkiv: A10 &86  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

111/15 Formannskapet 17.11.2015 

138/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur tilrår at «Trivselsplanen for kommunale barnehager» 

vedtas. 

 

Sammendrag 
«Trivselsplanen for kommunale barnehager» skal være et retningsgivende dokument for alle 

de kommunale barnehagene i Ringerike. Planen beskriver hvordan ansatte kan støtte barnas 

sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser 

av barn. 

Planen sier noe om voksenrollen og på hvilken måte den voksne skal utvise ansvar i 

barnehagen. Den sier noe om foreldrerollen, om hvordan de kan støtte barnas sosiale 

utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Ved 

eventuelle avdekking av mobbesaker, beskrives tiltak som gjennomføres, med rutiner og 

skjemaer for møter. Det er i tillegg beskrevet en tiltaksplan mot vold    

 

Innledning / bakgrunn 
 Tiltaksplanen har tatt utgangspunkt i Veileder fra Barne- og familiedepartementet. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i planen, samt i Lov om Miljørettet helsevern 

 
Beskrivelse av saken 
 Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via kommunale mål og vedtak 

i den enkelte barnehage. Ledergruppen for barnehagene har jobbet med temaet voksenrollen 

over tid og det er fortsatt et satsningsområde i barnehagene. 

Barnehageadministrasjonen er i tett dialog med alle de kommunale barnehagene og deres 

ledere om temaet. Det følges tett på ledermøtene 

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Trivselsplanen samsvarer med veileder fra Barne- og familiedepartementet, samt 

med lov om Miljørettet helsevern 

 

  

Økonomiske forhold 
 Utkastet til Trivselsplanen får ingen økonomiske konsekvenser. 
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Behov for informasjon og høringer 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med de kommunale barnehagelederne 

  

Rådmannens vurdering 
 Trivselsplanen for de kommunale barnehagene skal være retningsgivende for forebygging av 

mobbing i barnehagen samt en plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. 

Rådmannen anbefaler at Trivselsplanen 2015 vedtas.  

 

Vedlegg 
Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager 

 
 

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, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Torill Ånesen 
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0605_397 Hønen Gård - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/473   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015 

112/15 Formannskapet 17.11.2015 

139/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_397 detaljregulering for Hønen gård vedtas. 

  

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som overlappes av ny plan, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves ved 

vedtak av reguleringsplan 0506_397 Hønen gård.  

 

3. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 

Sammendrag 
Reguleringsplanen innebærer omregulering fra allmennyttig formål til boligformål for å legge 

til rette for 14 boenheter i rekkehus, samt noe bolig, kontor eller tjenesteyting. På samme 

område ligger det verneverdige bygget som er hovedbygget på Hønen gård. I dette bygget 

skal det tillates bolig, kontor og tjenesteyting. Byggets eksteriør og utomhusanlegg skal 

bevares. Jernbanen går like nedenfor planområdet og medfører noe støy. Planområdet grenser 

til friområdet Kongshaugen.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling er at områdene rundt eksisterende og 

planlagt bebyggelse er detaljert ytterligere, at det åpnes for garasjer/carporter i forbindelse 

med det eksisterende bygget og at det ikke tillates avvik fra støyretningslinjene. 

 

Rådmannen er positiv til en fortetting med 14 enheter på tomta og til ny bruk av det 

eksisterende bygget. 

 

Innledning 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Jørgensen Bygg AS. Det foreslås å legge til rette for 

bygging av 14 boenheter i ny konsentrert småhusbebyggelse, samt noe bolig, kontor og 

tjenesteyting. Gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov er fra 1942 og brukes ikke som 

styringsdokument i dag. Dermed gjelder formål i kommuneplanen, som er «bygninger med 

særskilt allmennyttig formål». Planforslaget er altså ikke i tråd med gjeldende planverk.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet i møte 

16.09.14, sak 156/14, samt å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut 

til offentlig ettersyn. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.15 sak 28/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart, datert 22.10.15  

- Reguleringsbestemmelser, revidert 23.10.15  

- Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også vedlagt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. 

Reguleringsplan 11 er en gammel plan som ikke kan brukes som styringsdokument i dag. Det 

er dermed kommuneplanens arealdel som fastsetter overordnet bruk av eiendommen til 

Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Detaljering av f_BGP1 i form av at bredde på felt som kan ha fast dekke er begrensa 

til tre meter. 

 Det åpnes for å bygge garasjer i tilknytning til eksisterende bygg. Gårdsplass BGP2 

foran BKB1 er lagt inn for å avgrense hvor disse kan plasseres. 

 Utnyttelsesgraden (% BYA) for BKB1 er satt ned slik at det ikke kan bygges annet på 

tomta mens eksisterende bygg står der. Eksisterende bygg skal bevares. 

 Det tillates ikke lenger avvik fra støyretningslinjene. 

 

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 21.04.15 – 08.06.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  
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Jernbaneverket, datert 29.04.15 

Godtar nå at planen blir behandlet. 

Det må settes opp gjerde mot jernbanesporet, min 15 fra midten av dette. Det skal være 

klatresikkert og min 1,8m høyt. Gjerdet vises på kartet.  

Det må lages støyberegning for uteplasser og lekeareal. 

30m byggegrense mot jernbanen må vises tydelig. 

Det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilfredsstillende forhold mht jernbanestøy og 

vibrasjoner, samt bekoste nødvendige dempingstiltak, før det gis tillatelse til tiltak. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Krav til gjerde i hht. JBV’s spesifikasjoner settes i bestemmelsene og avmerkes på plankartet. 

Krav til å dokumentere støy for uteoppholdsarealer og lekearealer samt vibrasjonsforhold for 

ny bebyggelse, settes som rekkefølgekrav under bestemmelsenes § 4. (Nytt punkt 4.4). 

Plankartet viser allerede 30m byggegrense til jernbanen. Er vist i hht. tegnereglene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Norges Blindeforbund, datert 04.05.15 

Ber om at det blir satt krav om opparbeidelse av ny innkjøring til eksisterende hovedbygg og 

nye boliger. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Dette mener vi allerede fremkommer av både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Rådmannens kommentar:  

Forslagsstiller har framlagt epost-dokumentasjon på at det er enighet med Blindeforbundet 

angående innkjøring. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

NVE, datert 03.06.15 

Beskrivelsen av grunnforholdene i planen er mangelfulle. Gir et sterkt faglig råd om at det 

ved byggprosjektering gjøres en vurdering av lokalstabiliteten ned mot elva. Påvirkning av 

erosjon skal også inngå i vurderingen. Det bør minst være en 20 m sikkerhetssone mot 

brinken. Dette bør gjøres før kommunen vedtar planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Området grenser ikke ned til elva. Dit er det over 80 m fra brinken ned mot jernbanen. Det er 

ikke trolig at jernbaneverket, som grenser ned mot elva, lar erosjon bli en fare for 

Randsfjordbanen her. Forholdet til elva virker derfor sterkt overdrevent/misforstått i 

uttalelsen.  
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Men det kan settes som rekkefølgekrav i bestemmelsene at det ved byggprosjektering gjøres 

stabilitetsvurderinger mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 05.06.15 

Ber om at planen også omfatter hele Hønen Terrasse, med 2,5 m bredt fortau. Byggegrensen 

mot veg bør vises for hele planområdet. 

Rekkefølgebestemmelsene om at må foreligge utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

anlegg mellom kommunen og utbygger før det gis igangsettingstillatelse, bør presisere hvilke 

anlegg det gjelder. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknadene etterkommes. De aktuelle anlegg vil først være klare når området prosjekteres, 

men vil være ledningsanlegg (vann, avløp og overvann).  

 

Rådmannens kommentar:  

Det bes om at hele gaten (Hønen terrasse) tas inn i planavgrensinga. Dette er ikke tatt hensyn 

til da rådmannen mener det ikke er hensiktsmessig for denne reguleringsplanen. Det er ikke 

lagt til eget formål for fortau, men det åpnes for etablering av fortau i felt SV1. For øvrig er 

innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.06.15 

Mener at det ikke skal åpnes for avvik fra anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442/2012, at 

det innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på 

ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Gjennomføring av eventuelle nødvendige 

støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Støy ved lekeplassen utredes. 

Nødvendig med ekstra sikringstiltak av lekeplassen mot jernbanen. 

Anbefaler om at det innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt for å sikre 

en miljøvennlig energiløsning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Anbefaler at det kan gis avvik fra T-1442(2012) da området er sentralt. Vil gjelde kun én/få 

leiligheter.  

Støy ved uteplassen bør gjøres når det prosjekteres.  

Mht sikkerhet ved leikeplassen jfr uttalelsen for JBV og kommentarene der. 

Mener det ikke bør være tilknytningsplikt for disse boligene, da det er småhusbebyggelse og 

med strenge isolasjonskrav. Krav om tilknytning for disse blir svært kostbart og med 

liten/ingen miljømessig effekt. 
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Rådmannens kommentar: 

Det åpnes ikke for avvik fra støyretningslinjene da området ikke er sentralt nok til at det skal 

være nødvendig. Da prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og 

innebærer en samlet utbygging på over 1000 m
2
 er det krav til tilknytning. Tillatt avvik fra 

støyretningslinjene er tatt ut av bestemmelsene, og tilknytningsplikten til fjernvarmeanlegget 

er lagt inn. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 08.06.15 

Anbefaler at det tas inn bestemmelse om at hvis det finnes automatisk fredede kulturminner 

så skal arbeidene stanses og fylkeskommunen varsles. 

De opplyser at uttalelsen de ga ved varsel om oppstart var noe feil. Hovedbygningen er 100 

år eldre enn de sa da. Det gir økt verneverdighet. Ber om at det knyttes bestemmelser til 

hensynssonen der det ligger om følgende forhold: 

 Bygget kan ikke rives, 

 ytre fasade kan ikke endres, hvis det ikke er til mer opprinnelig utforming, 

 om noe i fasadene skal skiftes ut, skal det være med eksakte kopier, 

 alle søknader vedr. eksteriørmessige endringer skal forelegges fylkeskommunen for 

uttalelse, og de skal ha kopi av vedtak om dette. 

De anbefaler at hensynssone c) bevaring av kulturmiljø utvides til å inkludere et område 

rundt bygningen, det vil si hele eiendom gnr/bnr 86/798. Østlige delen av BKS1 kan erstattes 

av grøntareal, slik at det blir en noe større avstand mellom ny bebyggelse og den 

verneverdige hovedbygningen på Hønen gård. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser om eventuelle funn tas inn. 

Nye bestemmelser om forbud mot rivning og eksteriørmessig behandling kan også stort sett 

aksepteres, men for å kunne benytte huset videre, kan det være ønskelig å kunne få noen 

balkonger i 2.etg. Eventuelt hvor og hvordan disse bør utformes vil en kunne legge frem for 

kommunen før 2.gangs behandling. En situasjonsplan for dette vil følge byggesaken her. 

 

Kan nok utvide hensynssonen østover, men viktig å få nok parkeringsplasser. Å legge hele 

gnr 86/798 ut til hensynssone Bevaring av kulturmiljø vil frata viktige deler av tomta for 

utbygging, og vi mener at å ta den søndre delen av denne parsellen er helt unødvendig. Den 

ligger et godt stykke unna det eksisterende bygget. Grensen mellom eksisterende og ny 

bebyggelse som vist i planforslaget blir viktig å opprettholde. 

Før en omarbeider bestemmelser og plankart vil en derfor fremlegge tegninger om 

ovenstående forhold. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det tillates bygget garasjer på felt BGP2 i tilknytning til eksisterende verneverdig bygg. 

Rådmannen mener dette er hensiktsmessig for å sikre bruk av bygget i framtiden. Byggets 
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eksteriør tillates ikke endret. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Statens vegvesen. Brev av 10.6.2015. 

Har ingen merknader mot planen. 

  

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til allmennyttig formål. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Samlet vurdering 

Området er avsatt til almennyttig formål i kommuneplanen, og reguleringsplanen er dermed i 

strid med kommuneplanen. Rådmannen mener likevel det er riktig at reguleringsplanen 

vedtas, da formålene bolig, kontor og tjenesteyting passer inn i dette området. Ettersom 

planvedtaket er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Det viktigste som har blitt drøftet og avklart i planarbeidet er forholdet til det eksisterende 

verneverdige bygget, støy fra jernbanen og tilstrekkelige lekearealer. Rådmannen mener dette 

nå er gjennomarbeida og at det har blitt gode løsninger. Spesielt er rådmannen fornøyd med 

at det legges til rette for fortsatt bruk av det eksisterende bygget og at det åpnes for 

garasjer/parkeringsplasser, samtidig som at byggets eksteriør og hage bevares i størst mulig 

grad.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Saksdokumenter 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling, datert 20.10.15 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling, revidert 23.10.15 

4. Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

5. ROS-analyse, datert 20.01.15 

1.  Høringsuttalelser*   

- Buskerud fylkeskommune, 06.06.15 

- Fylkesmannen i Buskerud, 05.06.15 

- Jernbaneverket, 29.04.15 

- Norges blindeforbund, Hønen gård bo- og mestringssenter, 04.05.15 

- Norges vassdrags- og energidirektorat, 03.06.15 

- Ringerike kommune, teknisk drift, 05.06.15 

- Statens vegvesen, 10.06.15 

Lenker 

Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, samt saksframlegg og protokoll fra 

1. gangsbehandling 

Kommuneplanen (gjeldende plan for dette området da reguleringsplanen ikke lenger brukes 

som styringsdokument) 

 

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

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

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2015 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 

 



   

 Sak 140/15 

 Side 42   

 

 

0605_400 Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/2704   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015 

113/15 Formannskapet 17.11.2015 

140/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane vedtas. 

 

2. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 

Sammendrag 
Spenncon Rail ønsker å flytte sin produksjonsvirksomhet nærmere jernbanen og Spenncon, 

og å øke effektiviteten ved å bygge nytt anlegg. Ringerike skytterlag som eier Vågård 

skytebane ønsker å oppgradere skytebanen, og vil i den forbindelse flytte den nordover slik at 

Spenncon Rail kan etablere seg delvis der skytebanen ligger i dag.  

 

Det har blitt arbeidet med en detaljreguleringsplan for området, der hovedformålene er 

skytebane og kontor/industri.  

 

Minnesmerket over russiske krigsfanger fra andre verdenskrig er flytta innad i planområdet. I 

framtida vil det være mulig å samlokalisere dette minnesmerket med eventuelle nye 

minnesmerker som er foreslått i området.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget fordi det innebærer satsing på videre 

industrivirksomhet og skytevirksomhet. Dersom hele utbyggingsforslaget for 

produksjonslokaler gjennomføres vil det også kunne bety økning i arbeidsplasser. Fordi 

utviklingsforslaget innebærer å flytte to eksisterende virksomheter innenfor et område der det 

allerede er etablert aktivitet i området, innebærer ikke utbyggingsforslaget beslagslegging av 

areal som ikke er bebygd/berørt i dag.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling er at en del av planområdet i nordøst er tatt 

ut, da det ikke var behov for disse arealene likevel, at det er lagt inn støyskjerming mot 

naboene og at det er lagt til bestemmelse om at det tillates høyere siloer i tilknytning til 

produksjonsanlegget.  

 

Innledning 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 

sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom.  

Området er i dag uregulert, og avsatt til formål for industri og skytebane i kommuneplanen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet i møte 

09.02.15, sak 11/15, samt å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til 

offentlig ettersyn. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 08.06.15 sak 42/15.  
 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart, datert 23.10.15  

- Reguleringsbestemmelser, revidert 23.10.15  

- Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

I planforslaget legges det opp til to utbyggingstrinn innenfor formålet kontor/industri, hvorav 

det første trinnet innebærer en utvidelsesmulighet. Disse er definert som KI1a (første 

byggetrinn uten utvidelse), KI1b (utvidelse av første byggetrinn) og KI2 (andre byggetrinn).  

 

Innenfor formålet for skytebane legges det opp til å bygge anlegg tilknytta skytebanen, 

deriblant forsamlingshus/klubbhus. 

 

Det er utarbeida tiltaksplan for håndtering av forurensa masser. Planen behandles av 

kommunen, og det er satt rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen om at den må være 

godkjent og oppfylt før igangsettingstillatelse gis. 

 

Det kreves også enten egen utslippstillatelse for rensa prosessvann eller påslippstillatelse til 

det kommunale spillvannsnettet. Det er også krav om at dette må være i orden før det kan gis 

igangsettingstillatelse.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Den nordøstre delen av planområdet (slik det var foreslått ved 1. gangsbehandling) 

som tilhører Sven Brun er tatt ut av planavgrensinga. 

 Det er lagt inn krav om støyskjerming mot naboer for å redusere ulemper fra økt 

trafikk forbi boligene (eksisterende produksjonslokaler ligger sør for boligene).  

 Det er lagt inn bestemmelse om at det tillates oppført siloer med et fotavtrykk på 250 

m
2
, og en maks høyde på 25 meter.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.06.15 – 24.08.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

 
1. NVE, datert 15.07.15 

NVE vil ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av 

oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

I denne saken er det ikke bedt om slik bistand. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

2. Tom Banggren på vegne av naboene, datert 19.08.15 

Naboene hadde merknader og spørsmål vedrørende: 

- Vann og kloakk 

- Ankomst til fabrikken 

- Jernbane 

- Verditap av eiendom 

- Støy 

- Luftforurensning 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det ble avholdt et nabomøte 3/9 i regi av Spenncon hvor disse spørsmålene ble besvart og det 

ble enighet om videre dialog. 

 

Rådmannens kommentar: 

Møtereferat er vedlagt. Rådmannen mener at kravene som nå er satt i bestemmelsene er 

tilfredsstillende. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

3. Fylkesmannen i Buskerud datert 20.08.15 

Fylkesmannen ønsker at nødvendige støytiltak skal sikres gjennom rekkefølgekrav. 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere å ta inn i bestemmelsene at det skal tilrettelegges for 

forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Dette ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

4. Statens vegvesen, datert 20.08.2015 

Det er ikke beregnet at full utnyttelse av området gir vesentlig økning av trafikk i krysset med 

E16. Det forutsettes at området brukes hovedsakelig til industriområde og 

kontorvirksomheten ikke overskrider 2250m2. 
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Rådmannens kommentar: 

Innspillet er ikke kommentert av forslagsstiller, men bestemmelse som følger opp Statens 

vegvesens krav er lagt inn. Innspillet er dermed tilstrekkelig imøtekommet av forslagsstiller. 

 

5. Annie Braseth på vegne av Skollerud og Skaarud, datert 21.08.15 

På vegne av naboene Skollerud og Skaarud skriver advokat Annie Braseth en merknad til 

planarbeidet grunnet i bekymring for forringelse av eiendommen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

I kommuneplanen vedtatt i 2007 er området avsatt til erverv og annet byggeområde. Deler av 

skytebanen er foreslått omgjort til industri for å få en bedre arealutnyttelse av området. Dette 

er i tråd med kommuneplanens overordnede mål. Spenncon avholdt et nabomøte 3/9 hvor 

støy, luftforurensning og andre aktuelle temaer ble tatt opp. På møte ble det enighet om tiltak 

og videre dialog underveis i prosessen. 

Støytiltak sikres i rekkefølgekravene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Reguleringsplanen innebærer et mindre avvik fra kommuneplanen, men områdets karakter 

endres ikke av dette avviket.  Det åpnes også for kontorer, noe som gir mindre støy enn 

industri.  

 

Møtereferat er vedlagt. Rådmannen mener at kravene som nå er satt i bestemmelsene er 

tilfredsstillende. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

6. Buskerud fylkeskommune datert 24.08.15 

Område for minnesmerke er avsatt med hensynssone c) for bevaring av kulturmiljø.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Hensynsonen er ivaretatt i plankart og bestemmelser. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til formål for erverv (derunder 

blant annet kontor og industri) og annet byggeområde. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd 

med overordnete planer, men noen avgrensninger er forskjøvet.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 
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Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener at reguleringsplanen er godt gjennomarbeida, og at innspill fra offentlig 

ettersyn er imøtekommet så langt det lar seg gjøre. Naboene imøtekommes gjennom at det 

skal settes opp støyskjerming sør for produksjonslokalene. Støyskjermen skal først og fremst 

redusere støy fra trafikk, men vil også skjerme noe fra støy fra produksjonen. Det blir også en 

visuell skjerming for nabohusene.  

 

Det er positivt at det satses videre på produksjonen i Ringerike. Skytebanen oppgraderes, noe 

som både er positivt med tanke på støy og med tanke på at det dermed satses videre på 

anlegget. Det åpnes også for innendørs skytebane.  

 

Minnesmerket flyttes til et mer synlig sted enn tidligere, og ivaretas dermed på en god måte.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Saksdokumenter 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling datert 23.10.15 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling, revidert 23.10.15 

4. Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

a. Utomhusplan 1. byggetrinn KI1 a og b 

b. Utomhusplan 2. byggetrinn KI 2 

c. Plan 1. etasje 

d. Snitt 

e. Fasader 

f. Støynotat 

g. Utredning overvann, spillvann 

h. Trafikkanalyse 

i. Rapport om strømforsyning 

j. Vurdering av grunnforurensing 

k. ROS-analyse 

l. Illustrasjon 1 

m. Illustrasjon 2 

5. Referat fra møte med naboene, 03.09.15 

1.  Høringsuttalelser*  

a. NVE, datert 15.07.15 

b. Tom Banggren på vegne av naboene, datert 19.08.15 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 20.08.15 

d. Statens vegvesen, datert 20.08.15 

e. Annie Braseth på vegne Skollerud og Skaarud, datert 21.08.15 
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f. Buskerud fylkeskommune, datert 24.08.15   

 

Lenker 

Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 
Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder for areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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E16 Eggemoen - Olum - delfinansiering med bompenger  

 

Arkivsaksnr.: 15/9270   Arkiv: Q12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

116/15 Formannskapet 17.11.2015 

141/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utbyggingen av E16 på strekningen Eggemoen – Olum delfinansieres med 

bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på 

gammel og ny E16 og fv 241, som vist på kart for alternativ 3 i denne rapporten.  

 

2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 2017 -2020 

 

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som  

betaler med elektronisk brikke får 20 % rabatt (jmf. Prop 1 S 2015-2016 Tillegg 2) 

 

4. Ringerike kommune legger til grunn at: 

 

a.Rentekompensasjonsordningen blir anvendt ved at dette bompengeprosjektet legges 

inn i et regionalt bompengeselskap. 

b.Reell lånerente i prosjektet vil være langt lavere enn den beregningstekniske renten 

på 5,5 %, som er anvendt i saken av Statens vegvesen. 

 

5. Endelig takst- og rabattsystem legges fram for kommunestyrets behandling i god tid 

før innkreving tar til. 

 

6. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpningen av strekningen Eggemoen  - Olum 

 

7. For øvrig gis det tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp så snart  

Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger. 

 

8. Det legges til grunn en likelydende saksutredning som Jevnaker kommune. 

 

 

Likelydende saksframstilling som Jevnaker kommune legges til grunn for vedtaket. Det 

vil si at teksten under er likelydende med Jevnaker kommune sin, mens Rådmannens 

kommentar nederst er fra Ringerike.  

 

Fakta/saksopplysninger: 

Saksfremstillingen bygger på vedlegg 1 “Statens vegvesen sitt grunnlag for lokalpolitisk 

behandling av delfinansiering med bompenger” 

Behandlingen av ny vei forbi Jevnaker har vært en svært lang prosess.  Ulike veitraseer har 

vært gjenstand for mye debatt både lokalt og sentralt.   Kommunedelplan for strekningen 
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Kleggerud – Olum ble vedtatt 24 mars 2011. Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å 

utvide prosjektet til også å omfatte strekningen fra Eggemoen til Kleggerud.  

Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud ble 

vedtatt av kommunestyret i Jevnaker 31 januar 2013.  

I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 går Regjeringen inn for å bygge ut E-16 i ny trase 

mellom Eggemoen og Olum i løpet av perioden.   Reguleringsplaner for hele strekningen 

Eggemoen – Olum inklusive tilknytingstarm til Jevnaker, ble vedtatt i mars 2015. Godkjente 

reguleringsplaner er grunnlaget for å fremme et forslag om delvis bompengefinansiering for 

Stortinget. 

Kommunestyret i Jevnaker vedtok 22.11.2012 prinsippet om at kommunen ønsker utbygging 

av E-16 Eggemoen – Olum, og at prosjektet delfinansieres med bompenger.  Kommunestyret 

satte imidlertid som forutsetning at den statlige andelen skulle være størst mulig og ikke 

mindre enn 60%.   

Bompenger er et supplement til de ordinære bevilgningene fra staten.  Adgangen til 

medfinansiering gjennom bompenger er hjemlet i Vegloven.  I henhold til § 27 i Vegloven 

skal inntektene fra bompenger komme de lokale innbyggerne til gode gjennom tiltak for å 

utvikle et mer helhetlig og samordnet transportsystem.  Dette innebærer at berørte kommuner 

og fylkeskommuner må vedta bompengefinansieringen før saken framlegges for Stortinget til 

godkjenning.  

Utbyggingstrekningen Eggemoen - Olum er om lag 12 km lang,og strekningen tenkes 

utbygget i én etappe.  Den nye veien ligger hovedsakelig i Oppland fylke og Jevnaker 

kommune, men ca 1,5 km fra Eggemoen mot Jevnaker ligger i Buskerud fylke og Ringerike 

kommune.  

Arbeidet med kommuneplan for E 16 på strekningen E 16 Nymoen – Eggemoen har startet 

opp. Strekningen er aktuell som en andre etappe mellom E 16 mellom Hønefoss og Olum.  

Som følge av ny vei mellom Eggemoen og Olum skal veistrekningen mellom Toso og 

Verkevika omgjøres der gående og syklende gis prioritet foran gjennomgangstrafikk.  Vedtatt 

reguleringsplan for «Avlastet vei» gir rammene for denne omgjøringen. 

Dagens situasjon og beskrivelse av utbyggingen:  

Dagens E-16 har en årsdøgntrafikk på mellom 5700 og 9350 med 9-11 % tunge kjøretøyer.  

Veien går gjennom tettbebyggelse og er av varierende standard.  På strekningen Buskerud – 

Olum har det fra 2004 til 2014 skjedd 76 ulykker med personskade. To personer er drept. 

Det er foretatt omfattende trafikkberegninger som tilsier økning av trafikken etter at ny vei er 

bygget.  

Videre prosess: 



  Sak 141/15 

 

 Side 50   

 

Når det foreligger et vedtak om bompengefinansiering i kommunene og fylkeskommune, vil 

dette danne grunnlag for Stortingsproposisjon om bompengeinnkreving.  Siden 

kostnadsrammen ligger over 750 millioner kr må det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring 

(KS2) før proposisjonen blir fremmet for Stortinget.    Når Stortinget har godkjent 

Stortingsproposisjonen, er det klart for oppstart. 

Vurdering: 

 

Prosjektet har stor lokal, regional og nasjonal betydning. 

Lokal betydning av prosjektet 

Nye veiforbindelser forventes å gi større interesse for næringsutvikling i distriktet både for 

Jevnaker og Ringerike. Eggemo-platået vil få en helt annen tilgjengelighet. Dette vil øke 

etableringslysten knyttet til næringsklyngen som er under utvikling på Eggemoen, samt til 

øvrige næringsarealer på Bergermoen. Kommunen får allerede henvendelser fra aktuelle 

aktører om dette.    

 

Gjennom å legge dagens E-16 utenom sentrum, slipper innbyggerne en stor og plagsom 

biltrafikk, herunder mye tungtransport gjennom bygda. Det skapes nye muligheter for en 

ønsket, sentrumsnær utvikling.  Kommunen er blitt sertifisert som en trafikksikker kommune 

og tiltak på avlastet vei vil forbedre trafikksikkerheten ytterligere. Ny vei vil gi finansiering 

av strandpromenaden Verkevika-Nesbakken.  Ny vei vil dessuten gi nye muligheter for 

sentrumsnær arealplanlegging og utvikling av Jevnaker som tettsted.  Summen av tiltakene 

vil gi et sentrum med et grønnere og triveligere preg. 

Regional-  og nasjonal betydning av prosjektet 

Trafikksituasjonen på dagens E-16 fra omkjøringsveien ved Nymoen, via nordre del av 

Hønefoss og gjennom sentrum i Jevnaker vurderes ikke å være tilfredsstillende verken i 

forhold til trafikksikkerhet, framkommelighet eller miljø. Gjennom utbygging av hele 

strekningen Olum-Nymoen, får regionen et oppdatert veinett nord-vest og god tilknytning 

mot Gardermoen og nordre del av Oslo-regionen. Ny E 16 vil gi god trafikkavikling både til 

og fra, men ikke minst innenfor regionen. Etter utbyggingen får vi et helhetlig og samordnet 

transportsystem for regionen.  Ikke minst vil Hønefoss sentrum bli svært avlastet for 

belastende gjennomfartstrafikk.  

Det ligger store forventninger til både næringsutvikling og befolkningsutvikling som et 

resultat av de store samferdselstiltakene. Det legges dessuten vekt på at utbyggingen vil bidra 

til næringsutvikling i Jevnaker og Ringerike og styrke et felles  bo- og arbeidsmarked, 

spesielt med tanke på utvikling av Eggemoen innenfor teknologisk næringsvirksomhet..   

Regjeringen legger dessuten stor vekt på at denne delen av E -16 kan benyttes som en ytre 

«ring 4» utenfor Oslo og dermed bidra til avlastning for sentrale deler av Oslo.  I Meld St 26 

(2012-13) legger Regjeringen stor vekt på å utvikle E-16 fra Nymoen og Olum som en Ytre 

ring 4 utenfor Osloregionen for derigjennom avlaste veinettet i det sentrale Osloområdet.   
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Det er derfor viktig å se alle tiltakene i en regional og nasjonal sammenheng.  

Plassering av bomstasjoner: 

I saksvurderingen til Statens vegvesen er det framlagt flere ulike alternativer til plassering av 

bomstasjoner, både på lokal vei og ny vei. 

Jevnaker kommune ønsker i likhet med Ringerike kommune, lavest mulige takster på lokal 

vei. Som et innspill fra Jevnaker kommune er det fremkommet et forslag til bompengeløsning 

som viser seg å være gunstig med tanke på lavest mulig avgift på lokal vei (alternativ 3). 

Dette er hensyntatt i Statens vegvesens forslag til plassering av bomstasjoner.  Alternativ 3 i 

saksutredningen til Statens vegvesen vurderes derfor å være det beste alternativet.  Dette 

alternativet gir lave takster på lokal vei og redusert lekkasje av trafikk fra ny vei.  

Alternativet er vist i figuren under. 

 

 

Forslag til bompengeløsning  
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Skisse til plassering av bomstasjon ved Kleggerudkrysset. 

 

Skisse til plassering av bomstasjon ved Olum 

Alternativ 3: innebærer bomstasjoner på dagens E-16 gjennom Jevnaker i begge ender samt 

på fv 241. Alle bomstasjoner vil ligge i Jevnaker kommune. 
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Denne løsningen skiller seg i hovedsak fra de andre alternativer ved at 

bompengeinnkrevingen på E-16 er samlet i én bomstasjon framfor to og plasseres mellom 

Kleggerud og Olum. Dette alternativet vil, i tillegg til å være gunstig for takstene på lokal 

vei, også hindre trafikklekkasje til lokale veier.    

Dette alternativet er det gunstigste med utgangspunkt i lavest mulig takst på lokal vei. 

Finansieringsopplegg: 

Beregning av bompengetakstene avhenger av mange faktorer.  Det er lagt opp til at staten 

bidrar med 42% av finansieringen og  trafikantene  med 58%.  Det legges til grunn at 

trafikken nedbetaler sin andel på 15 år gjennom bompenger. Dette ut fra beregnet 

trafikkmengde i perioden.  

Det er vanlig å sette lavere takster på lokal vei enn på ny vei.  Men dersom forskjellene blir 

for store, risikerer man lekkasje i gjennomgangstrafikken fra ny vei til lokal vei.  Plassering 

av bomstasjoner har som tidligere nevnt også betydning for fastsettelse av bompengetakster.  

For lokalbefolkning med brikke kan det beregnes rabatt på gjeldende takster.  I forslagene til 

Statens vegvesen er det lagt til grunn 10 % rabatt.  Den 6.11.2015 la imidlertid 

Samferdselsdepartementet fram et tillegg til statsbudsjettet (Prop 1S Tillegg 2).  Saken 

inneholder blant annet forslag til endringer vedr. bompengeprosjekter. Regjeringen ønsker å 

øke brikkerabatten for lette kjøretøyer fra 10 % til 20 %.   Rådmannen forutsetter at dette blir 

vedtatt og at dette blir hensyntatt i fastsettelsen av bompengetakster i prosjektet Olum-

Eggemoen.  

Beregnet rentenivå i nedbetalingsperioden vil også ha betydning for bompengetakstene.  For 

dette prosjektet har Vegvesenet lagt til grunn beregningsteknisk lånerente på 5,5%. Til 

sammenlikning er gjeldende statsobligasjonsrente under 3 %. Det betyr at beregningsteknisk 

rente ligger himmelhøyt over aktuell lånerente for prosjektet og gir feil indikasjon på hva de 

endelige bompengetakstene vil bli. Alle prognoser tilsier et langvarig lavt rentenivå både i 

Norge og ute i Europa.  Stortinget vedtok derfor i Innstilling 168 S (E 134 Damåsen-

Saggrenda, Buskerud): Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fastsette takster basert på 

lavere beregningsteknisk rente, gitt lokalpolitisk tilslutning. Det er dermed gitt signal om at 

Vegvesenet er for forsiktige og legger seg for høyt vedr beregningsteknisk rente. Det er 

fylkeskommunen som garanterer for prosjektet og dermed beslutter hvilket rentenivå som 

prosjektet skal benytte.  

I Stortingsmelding 25 (2014 -2015) har Regjeringen foreslått en rentekompensasjonsordning 

for bompengelån. Ordningen skal omfatte bompengeprosjekter bl a på riksveg. Alle 

kvalifiserte bompengeprosjekter skal få rentekompensasjon. Kompensasjonen vil bli gitt som 

et årlig tilskudd til de aktuelle prosjektene i inntil 15 år fra veien åpnes. Effekten av 

rentekompensasjonsordningen skal tas ut i høyere rabatter, lavere bompengetakster eller 

kortere nedbetalingstid. For å omfattes av rentekompensasjonsordningen, må prosjektet 

legges inn i et regionalt bompengeselskap (istedenfor dagens selskapsstruktur). 
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Det er beregnet at 1 % lavere rente i prosjektet vil gi om lag 10 % lavere takst. Med 

utgangspunkt i Vegvesenets beregning for alternativ 3, inkludert 20 % brikkerabatt, vil takst 

på lokal vei kunne bli 12-13 kr opptil 40 passeringer per måned for de som bor i Jevnaker, 

deretter gratis. Ved 2 % lavere beregningsteknisk rente, vil taksten på lokal vei ligge under 

12 kroner. 

Det er videre vanlig å differensiere takstene på lette og tunge kjøretøyer.  For tunge 

kjøretøyer har det i tidligere bompengeprosjektet variert mellom dobbel eller trippel takst. I 

dette prosjektet er det lagt inn dobbel takst. 

Betydningen av å få vedtatt bompengefinansiering av strekningen Eggemoen – Olum: 

Det vil være av svært stor betydning å sørge for framdrift i prosjektet. Kostnadsnivået på 

veiprosjektet har økt mye fra tidlig planleggingsfase til i dag.  En ytterligere utsettelse vil 

etter all sannsynlighet øke kostnadene ytterligere, som igjen vil gjøre det enda vanskeligere å 

få til en bompengefinansiering. 

Mange innbyggere som er berørt av veien, har ventet lenge på å få en endelig avklaring og 

forutsigbarhet rundt sine eiendommer.  Det vil trolig være en stor belastning for disse dersom 

gjennomføringen av prosjektet ennå en gang settes ut i tid. 

Konklusjon: 

Gjennomføring av prosjektet Olum-Eggemoen har stor positiv lokal, regional og nasjonal 

betydning. Prosjektet er vesentlig for lokal og regional utvikling. Jevnaker kommune må 

bidra til at prosjektet gjennomføres og at man snarest mulig kan høste de samfunnsmessige 

gevinstene av denne utbyggingen. 

Med mange planlagte bompengeprosjektet i regionen, vurderes ikke Jevnaker å stå i noen 

særstilling ved å være berørt av en bompenge-løsning. De langsiktige gevinstene av 

prosjektet vil være gunstige for utviklingen av kommunen og regionen, bl a med nye 

arbeidsplasser, god trafikkavvikling og et hyggeligere sentrum. Dette vil oppveie for de mer 

kortsiktige ulempene noen vil få.  

Det vil samtidig være viktig å sørge for lave bompengetakster på lokale veier for ikke å 

påføre lokalbefolkningen store utgifter eller begrense investeringslysten og ny næring i 

sentrum av Jevnaker.  Forslaget til bomplasseringer som fremkommer av figurer i 

saksfremlegg, tilsvarende alternativ 3 i saksutredningen til Statens vegvesen anbefales.  I 

samarbeid med Jevnaker kommune, bør det være mulig å gjøre mindre endringer i forslag til 

plassering av bommer underveis.  

 

Den endelige beslutningen om takstnivå og tilhørende takst- og rabattsystem legges fram til 

kommunestyrebehandling på et senere tidspunkt, når en del premisser for beregningen av 

takstene er fastlagt. Rådmannen i Jevnaker vil imidlertid anbefale at kommunen allerede nå 

tar høyde for at det endelige takstnivået blir langt lavere enn det som framgår av Vegvesenets 

foreløpige beregninger.  

 

Kommunen vil legge til grunn for vedtaket om bompengefinansiering av E 16 Olum – 

Eggemoen at beregnet rentenviå legges 1-2 % lavere enn i vedlagte sak fra Vegvesenet, 



  Sak 141/15 

 

 Side 55   

 

samtidig som det legges inn 20 % brikkerabatt. Dette vil gi et akseptabelt takstnivå på lokale 

veier.  

 

Rådmannen anbefaler på dette grunnlaget å gjennomføre utbyggingen av E 16 Eggemoen – 

Olum, delfinansiert med bompenger. 

  

Rådmannen i Ringerike sin vurdering 
Rådmann i Ringerike støtter rådmannen i Jevnaker sin konklusjon. Det vil blant annet si at 

forslaget til bomplasseringer som fremkommer av figurer i saksfremlegg, tilsvarende 

alternativ 3 i saksutredningen til Statens vegvesen anbefales.  I samarbeid med kommunene, 

bør det være mulig å gjøre mindre endringer i forslag til plassering av bommer underveis. 

Som det står i Statens vegvesen sin utredning er det intensjonen at ingen skal betale to 

bompasseringer. De skriver også at dette kan løses på en teknisk måte. Slik det kan se ut som 

nå må man betale to ganger fra 241 (Åsbygda) mot Eggemoen. Rådmann forventer at dette 

kan justeres.  

 

Vedlegg 

 
- Statens vegvesen sitt grunnlag for lokalpolitisk behandling av delfinansiering med 

bompenger. 

- Oversendelsesbrev 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Valg til styrer,råd og utvalg  

 

Arkivsaksnr.: 15/9573   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/15 Valgnemnda 26.11.2015 

142/15 Kommunestyret 26.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremlegges i møtet med valgnemndas innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Oversikt over styrer, råd og utvalg det skal foretas valg til. 
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Vedtak i Formannskapet: 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Månedsrapport september 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Månedsrapport september 2015 tas til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Månedsrapporten viser en økonomisk årsprognose som har et merforbruk i forhold til 

budsjett på 9,2 mill. kroner. Årets avsetninger («overskudd») vil dermed bli ca 27 mill. 

kroner (budsjettert 36,5 mill. kroner) dersom regnskapet blir slik årsprognosen antyder. 

Resultatet er bedret med ca 8 mill. kroner sammenlignet med 2. tertialrapport. De største 

endringene er innenfor samfunn (tekniske områder), avsetninger/overføringer og 

skatt/rammetilskudd. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2015. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport.  

 
Beskrivelse av saken 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 9,2 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har 

merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg 

budsjetterte rammer.  



Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-68 670 -195 862 9 219 0 -9 219 -17 414

4 021 4 228 6 352 6 552 200 3 % 200

73 576 67 684 91 393 91 463 70 0 % -1 191

128 317 129 542 173 254 172 110 -1 145 -1 % -1 075

186 420 188 145 252 818 251 770 -1 048 0 % -313

79 723 90 571 118 986 118 707 -280 0 % -1 094

10 943 15 854 23 667 21 929 -1 739 -8 % -1 915

499 012 464 426 624 696 614 628 -10 067 -2 % -9 477

104 861 71 099 129 009 127 621 -1 389 -1 % -3 533

-1 387 -67 938 -4 731 -2 944 1 788 61 % -657

-1 159 940 -1 182 728 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -8 910

5 780 23 253 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det 

meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til 

tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode 

løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil 

forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 15 mill. kroner for 

driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6 mill. 

kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

 

Årsprognosen bedres med over 8 mill. kroner fra 2. tertialrapport. Dette skyldes 

ekstratildeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen, noe bedre utsikter for 

skatteutgjevningen, høyere inntekter i forbindelse med mottak av flyktninger og lavere 

energikostnader enn budsjettert.  

 

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. 

Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å 

holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte 

på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. 

kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 8 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at 

Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen. 

 

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5 mill. kroner. Disse 

skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års 

underskudd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» 

bli redusert fra 36,5 mill. kroner til 27,3 mill. kroner. 
 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Mottatt skatt så langt i år er på linje med 

budsjett og prognosen viser en sannsynlig merinntekt på 7-12 mill. kroner. 

Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere skattevekst for landet enn forutsatt i 

Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom 



inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2016 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

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

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og 

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

rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

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

 

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

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

 

Rådmannens vurdering 
Det driftes godt i henhold til de økonomiske rammene som er satt for året. Vi styrer nå mot 

det som ser ut til å bli et solid regnskapsresultat for 2015. Det er fremdeles høyt fokus i 

organisasjonen på å nærme seg budsjetterte rammer innenfor alle sektorer, og legge til rette 

for en sunn økonomisk drift også i 2016. 

 

Vedlegg 
Månedsrapport september 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



  

 

 

Ringerike kommune 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2015. Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett. 

I 2015 er det budsjettert med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9 

milliarder kroner for kommunen totalt. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag 

av regnskapstall pr 30.09.2015. Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar har, sammen 

med sine ledere og økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man 

har til driften fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt 

og godkjent av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 9,2 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke greier 

å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. Årsprognosen 

viser et bedret resultat på ca 8 mill. kroner sammenlignet med 2. tertialrapport. De største 

endringene er innenfor samfunn (tekniske områder), avsetninger/overføringer og 

skatt/rammetilskudd.  

 

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste 

skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte 

budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger. 

Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen 

som i denne rapporten viser merforbruk på 15 mill. kroner for driftsområdene. Dette oppveies noe 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-68 670 -195 862 9 219 0 -9 219 -17 414

4 021 4 228 6 352 6 552 200 3 % 200

73 576 67 684 91 393 91 463 70 0 % -1 191

128 317 129 542 173 254 172 110 -1 145 -1 % -1 075

186 420 188 145 252 818 251 770 -1 048 0 % -313

79 723 90 571 118 986 118 707 -280 0 % -1 094

10 943 15 854 23 667 21 929 -1 739 -8 % -1 915

499 012 464 426 624 696 614 628 -10 067 -2 % -9 477

104 861 71 099 129 009 127 621 -1 389 -1 % -3 533

-1 387 -67 938 -4 731 -2 944 1 788 61 % -657

-1 159 940 -1 182 728 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -8 910

5 780 23 253 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, 

skatt og finans.   

Årsprognosen bedres med over 8 mill. kroner fra 2. tertialrapport. Dette skyldes ekstratildeling av 

skjønnsmidler fra Fylkesmannen, noe bedre utsikter for skatteutgjevningen, høyere inntekter i 

forbindelse med mottak av flyktninger og lavere energikostnader enn budsjettert.  

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt blir 

mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å holde seg lave gjennom 

høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine 

eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere 

enn budsjettert. 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til 

dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune 

mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen. 

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med et «overskudd» på 36,5 mill. kroner. Disse skal 

brukes til avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir 

regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert fra 36,5 mill. 

kroner til 27,3 mill. kroner. 

3. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Mottatt skatt så langt i år er på linje med budsjett 

og prognosen viser en sannsynlig merinntekt på 7-12 mill. kroner. Skatteinngangen for landet 

for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. 2015 har hittil vist en lavere 

skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et 

lavere beløp gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. 

Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2016. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.   
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4. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og 

budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.  

 

Folkevalgte og revisjon  
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2 

mill. kroner. 

 

 

Administrasjon og fellesutgifter 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg, 

skatteoppkreveren med flere. Årsprognosen viser drift innenfor budsjettrammen. 

 

Det er stort fokus på effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunens administrasjon. Det har 

vært gjort mange organisatoriske grep det siste året som involverer toppledergruppen, endringer i 

drift av servicetorg og arkivfunksjoner, endret organisering av regnskap, lønn og HR, innføring av nytt 

økonomisystem og arkivsystem og forbedring av rutiner. Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. 

Omstillingskostnader og utgifter til innbyggerinformasjon har blitt noe høyere enn budsjettert, men 

dekkes inn ved at kostnader til kommunens lærlingeordning og gjennomføring av årets valg har blitt 

noe lavere enn budsjettert.  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -68 670 4 228 6 352 6 552 200 3 % 200

Driftsutgifter 4 021 5 103 6 747 6 947 200 3 % 200

Driftsinntekter 4 828 -875 -395 -395 0 0 % 0

Folkevalgte og revisjon

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 73 576 67 684 91 393 91 463 70 0 % -1 191

Driftsutgifter 78 582 76 119 100 479 99 687 -792 -1 % -1 763

Driftsinntekter -5 007 -8 435 -9 086 -8 224 862 -10 % 572

Administrasjon og fellesutgifter
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Barnehage 
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner.  

 

Barnehagene har tilpasset seg sine økonomiske rammer. De kommunale barnehagene har vært 

gjennom en omstilling med lavere bemanning de siste par årene, men har funnet løsninger for å få til 

drift innenfor kommunens økonomiske rammer. 

Merforbruket skyldes noe høyere utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. I 

tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett lagt nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra 

1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis 

barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil 

bety reduserte inntekter for kommunen på rundt 250.000 kroner. 

 

Grunnskole 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 1 mill. kroner.  

 

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser 

gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Merforbruk hos enkelte enheter oppveies 

imidlertid av et mindreforbruk på andre skoler. Avvikling av Vegård skole fra 1. august og reduksjon i 

spesialtilbudet gitt ved Åsbygda skole bidrar til at området totalt sett ser ut til å nærme seg 

budsjettbalanse. 

Læringssenteret for voksne melder om et merforbruk og økt pågang av deltagere på grunn av økt 

bosetting av flyktninger i distriktet. Det har vært en utfordring å få plass til alle nye elever som venter 

på å komme i gang med integreringsprogrammet. Kapasiteten økes for å få til dette. Merforbruket 

dekkes opp av økte inntekter (refusjon fra staten) på området «avsetninger, overføringer».  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 128 317 129 542 173 254 172 110 -1 145 -1 % -1 075

Driftsutgifter 149 179 152 262 200 638 198 504 -2 134 -1 % -1 802

Driftsinntekter -20 864 -22 720 -27 384 -26 394 990 -4 % 727

Barnehage

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 186 420 188 145 252 818 251 770 -1 048 0 % -313

Driftsutgifter 227 229 223 612 314 815 313 512 -1 303 0 % -1 024

Driftsinntekter -40 810 -35 466 -61 997 -61 742 255 0 % 712

Grunnskole
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Spesielle tiltak barn og unge 
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge, 

barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 0,3 mill. kroner. 

 

De fleste enhetene innenfor dette området har god økonomisk kontroll og drifter innenfor 

budsjetterte rammer. Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom 

året, spesielt gjelder dette barnevern og avlastningstjenester. Merforbruket i denne prognosen 

knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for barn som gjør at 

planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres. 

 

Kulturtjenesten 
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,7 mill. kroner. 

 

Merforbruket i prognosen skyldes kostnader til videre drift av Ringerikshallen samt økt husleie og 

fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena.  Overføringene til andre tros- og 

livssamfunn vil bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettert når kommunen nå reviderer sin 

beregningsmetode for tilskudd.  

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 79 723 90 571 118 986 118 707 -280 0 % -1 094

Driftsutgifter 83 935 100 792 135 670 132 085 -3 585 -3 % -4 039

Driftsinntekter -4 209 -10 221 -16 683 -13 378 3 305 -25 % 2 944

Spesielle tiltak barn og unge

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 10 943 15 854 23 667 21 929 -1 739 -8 % -1 915

Driftsutgifter 14 374 19 817 27 802 26 253 -1 549 -6 % -1 547

Driftsinntekter -3 433 -3 963 -4 135 -4 325 -190 4 % -368

Kulturtjenesten
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Helse, omsorg og velferd 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 10 mill. kroner.  

 

Flere av enhetene melder bedret økonomisk prognose og forbedrer samlet prognosen med over 1 

mill. kroner siden forrige rapport, men en økning i utgifter til flyktninger på nesten 2 mill. kroner snur 

på dette bildet. Økning i utgifter må ses i sammenheng med økte inntekter på rammeområdet 

Avsetninger, overføringer. 

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og 

driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Enheter som har vært i nedbemanning er nå stort sett 

ferdig, og har startet ny turnus med færre personer.  

Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Det har vært en positiv sommer med økt 

salg og dermed noe bedre salgsinntekter enn vi trodde før sommeren, men allikevel noe lavere 

inntekter enn budsjettert. Det jobbes fortløpende med å finne kostnadsreduserende tiltak og 

muligheter for å øke salgsinntektene. 

Det har vært jobbet målbevisst siste året på å redusere antall kjøpte institusjonsplasser utenfor 

kommunen. Dette ser nå ut til å gi resultater og 2015 har så langt gitt en netto nedgang i antall 

kjøpte plasser. Det gjør at tildelingskontoret melder en prognose i tråd med budsjett på dette feltet. 

En betydelig inntektskilde er refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år som er budsjettert 

med 43 mill. kroner. Premissene for denne inntekten i 2015 legges i statsbudsjettet som 

offentliggjøres i oktober og vedtas i desember. Frem til da vil det være usikkerhet knyttet til 

årsprognosen. 

Samfunn (Tekniske områder)  
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,4 mill. 

kroner. 

 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 499 012 464 426 624 696 614 628 -10 067 -2 % -9 477

Driftsutgifter 643 507 625 494 824 896 815 112 -9 784 -1 % -9 123

Driftsinntekter -144 495 -161 067 -200 200 -200 484 -284 0 % -354

Helse, omsorg og velferd

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 104 861 71 099 129 009 127 621 -1 389 -1 % -3 533

Driftsutgifter 242 617 174 237 255 491 251 711 -3 780 -2 % -5 873

Driftsinntekter -137 755 -103 139 -126 482 -124 091 2 391 -2 % 2 341

Samfunn
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Forbedring i årsprognosen på 2,1 mill. kroner skyldes hovedsakelig innsparinger i energiforbruk. Blant 

annet har ishockeyhallen i Schongslunden har vært stengt et halvt år på grunn av ombygging. 

Merforbruket ligger på Teknisk forvaltning og er relatert til selvkost vann og avløp hvor det blir store 

ikke budsjetterte fondsavsetninger i 2015 som følge av manglende investeringstakt. Ordinær drift for 

alle enheter innenfor rammeområdet viser budsjettbalanse eller et mindreforbruk som oppveier noe 

for de fondsavsetninger som må gjøres i år. 

 

Avsetninger og overføringer  
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig 

fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser mindreforbruk rundt 1,8 mill. kroner i 

forhold til budsjett. 

 

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i 

januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. I 

september mottok kommunen en foreløpig pensjonsberegning fra KLP som viser at det i år må 

regnskapsføres nesten 10 mill. kroner mer enn budsjettert i pensjonskostnader. Dette er tatt hensyn 

til i denne årsprognosen. 

Årets lønnsoppgjør er gjennomført og avsatte budsjettmidler er fordelt ut til driftsenhetene. Årets 

budsjettmessige avsetning var noe for høy, som fører til et mindreforbruk på ca 5 mill. kroner. 

I forbindelse med at flere flyktninger skal bosettes i Ringerike kommune i år enn i fjor vil inntektene 

bli noe høyere enn budsjettert på dette rammeområdet.  Mottatt tilskudd i forbindelse med mottak 

av flyktninger er i denne prognosen beregnet å bli ca 6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette må 

imidlertid ses i sammenheng med økte utgifter spesielt hos NAV og Læringssenteret for voksne.  

Skatt og rammetilskudd  
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser 

mindreinntekter rundt 6,2 mill. kroner i forhold til budsjett. 

 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 387 -67 938 -4 731 -2 944 1 788 -61 % -657

Driftsutgifter 6 452 -20 075 94 209 83 698 -10 511 -13 % -9 456

Driftsinntekter -7 837 -47 863 -98 940 -86 641 12 299 -14 % 8 799

Avsetninger, overføringer

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 159 940 -1 182 728 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -8 910

Driftsutgifter 17 101 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 159 957 -1 182 829 -1 497 506 -1 503 666 -6 160 0 % -8 910

Skatt og rammetilskudd
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Kommunen fikk tildelt 1.750.000 kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette forbedrer 

prognosen i forhold til 2. tertialrapport. 

Skatteveksten i første halvår ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet, men dette har 

bedret seg betydelig i andre halvår. Skatteinntektene for Ringerike ser ut til å bli 7-12 mill. kroner 

høyere enn budsjettert. I denne prognosen er det lagt inn 8 mill. kroner høyere skatteinntekt enn 

budsjettert.  

Kommunen ligger fremdeles med skatteinntekter som er rundt 85 % av landsgjennomsnittet og får 

dermed også tilført midler gjennom inntektsutgjevningen. Her ser det ut som vi får en svikt i 

inntekten på ca 16 mill. kroner på grunn av den relativt gode skatteveksten i Ringerike kommune 

isolert, sammenlignet med resten av landet. I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til 

kommunene med 1,1 milliarder kroner samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner.  

 

Finans 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk og 

merinntekter i forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner. 

 

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 5 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettert, men også ca 2 

mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte 

på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette som er 7,25 

mill. kroner mer enn budsjettert. 

5. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune har en svak likviditet, men den er noe bedret i forhold til 2014. For å være sikker 

på og til enhver tid kunne betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. 

kroner knyttet til konsernkontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Årets 

låneopptak til investeringer ble foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner, og det ser ikke ut 

som det er behov for ytterligere låneopptak i år. Tidligere års ubrukte lånemidler vil bli brukt først. 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr sept) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 5 780 23 253 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550

Driftsutgifter 48 279 47 090 116 940 146 701 29 761 20 % 30 861

Driftsinntekter -42 499 -23 837 -25 867 -45 078 -19 211 43 % -20 311

Finans
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6. Bemanningsutvikling 
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må 

utføres ved hjelp av menneskelig arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i 

kommunens regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene 

som mottas gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalinger o.a. Tjenestene vil derfor 

alltid være i utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventinger sett i 

sammenheng med de økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall 

årsverk derfor et viktig nøkkeltall. 

I 2015 har utvikling i årsverk vært slik: 

 

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke 

med i tallene) en nedgang hittil i år på 20 årsverk ved utlønning i oktober sammenlignet med januar. 

Samtidig er antall ansatte redusert med 53.  

I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra 1787 i januar til 1715 i desember.  

Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time. 

Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på 

etterskudd, slik at 213 årsverk er lønnet i oktober for utført arbeid i september. I årene 2012-2014 

har gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår 

mellom 215 og 260. 

Lønnsutviklingen fra 2014 til 2015 i perioden januar til september viser at netto lønnskostnader (uten 

pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har falt på tross av lønnsveksten fra 2014 til 2015. Dette 

viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har gått noe ned, som antyder noe 

lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner.  

 

Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.06.2015 12.10.2015

Antall årsverk 1715 1717 1701 1697

Antall ansatte 2262 2245 2222 2192

Årsverk timeansatt 214 198 177 213

Tall i 1000 kr Jan-Sept 2015 Jan-Sept 2014

Brutto lønnskostnader* 701 556 709 234

- Refusjon fra NAV -42 509 -44 788

= Netto lønnskostnader 659 047 664 446

* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon er forbedret i forhold til budsjett. 

Netto finansutgifter vil øke ganske betydelig etter hvert som investeringsplanene realiseres. 

Kommunen har byttet hovedbank og ny hovedbankforbindelse er DNB. 

 

Innledning / bakgrunn 
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. I 

tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning hvert tertial. 

 
Beskrivelse av saken 
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  Det økonomiske 

handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må lånefinansiere alle investeringer. Den har 

nær sagt ingen disponible fondsmidler. 

 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg, og driftsnivået må 

tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store krav til organisasjonen. 

 

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av rådgivnings- og 

rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet.  

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes lavere 

finansinntekter i år. Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er verdt å merke seg 

at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens avdragsutgiftene er tilsvarende 

høyere. 



  

Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent på sitt 

rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i september. Rentenivået som nå 

påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt sammenlignet med historisk rentenivå. 

 

Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Den 8. juli ble renten 

satt ytterligere ned til 1,75 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at 

renteutgiftene blir minst 5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå kombinert 

med et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 2014. Selv om samlet 

nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er det svært marginalt. 

Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer enn de finansielle aktiva i årene fremover. 

 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende investeringshorisont på 

10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige plasseringer. Fondsmidlene bokføres på 

sektorposter i balansen som er klassifisert som omløpsmidler. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye hovedbank er 

DNB. Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele 

perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august til 24. september da driftsmidler ble 

overført til klientkonto i Industrifinans AS for investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene 

fra plasseringen i Sparebank1 Ringerike Hadeland ble overført kommunens driftskonto i 

konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn budsjettert. 

 

Både likviditetsgrad 1 og 2 er høyere enn anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det gjøres 

oppmerksom på at midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter og som 

bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten midlene i 

Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. Utviklingen er imidlertid positiv fordi 

likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 2015 i forhold til på samme tidspunkt i 2014. 

 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene inneværende år, og det vil tære 

på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt at likviditeten har styrket seg i løpet av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn budsjettert, lavere 

renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester og høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft 

AS. Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre en andel av tidligere års 

oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det tilbakeførte overskuddet til reduksjon 

av premiebetalingen i 2015. Beløpet som er tilført premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 

26 mill. kroner høyere enn opprinnelig anslag på drøyt 7 mill. kroner. 

 

Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og investeringsprognoser. Den 

faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen per 2. tertial 2015. Tendensen er 

at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år, men nå viser prognosen at trekkrettigheten 

kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og 

små marginer. 

 

Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill. 

kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel 

av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.  

 



I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene i Fossefondet fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 2016. 80 

mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De resterende 41 mill. kroner vil gradvis bli 

flyttet fra bankkonto til fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.  

 

Total avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. 

 

Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. tertial. Fylkesmannen har godkjent 

opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp overføres 

kommunene i to tildelinger. Husbanken har i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 mill. kroner. 

 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. Kommunens fastrenteandel er 

nå på et nivå der det ikke vil være særlig behov for ytterlige binding av renten. 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunens likviditetssituasjon viser en positiv trend. Rådmannen konstaterer at de nødvendige 

tiltakene som har vært gjort i driften den senere tiden, har gitt positiv effekt. Likevel er det viktig 

fremdeles å ha et sterkt fokus på å nå sunn økonomisk drift på grunn av stadig voksende 

finansutgifter som økte investeringer fører med seg. Det er et ønske å oppnå større oppbygging av 

fond, slik at Ringerike kommune kan bruke deler av egenkapitalen til delvis å finansiere 

investeringene.  

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Innledning 
 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Et nytt 
finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. 

februar 2015 (sak 19/15). Det erstatter finansreglementet vedtatt av 

kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10). Det nye finansreglementet er 

utarbeidet i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning av 9. juni 2009. 
 

I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten 

skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den 

ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet skal inneholde en egen 

redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det 
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens 

sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 2. tertial 2015, i tråd med 
finansreglementet:  

 

”Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt tjenestetilbud, skal finansforvaltningen: 

 Sikre at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende 
betalingsforpliktelser. 

 Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien skal bidra til 

stabilitet og langsiktig finansforvaltning. 
 Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning 

samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer. 
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 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging. 
 Sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av Fossefondet.” 

 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  

Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må 

lånefinansiere alle investeringer. Den har nær sagt ingen disponible fondsmidler. 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens 

finansutgifter øke betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn 

fordoble seg, og driftsnivået må tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store 

krav til organisasjonen. 

I forbindelse med årets låneopptak har forutsigbarhet og risikorammer ligget til 

grunn for vurderingene.  

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av 
rådgivnings- og rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av 

Fossefondet. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. 

Utviklingen i netto finansutgifter 
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens 
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto 

finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen 

og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den 

årlige budsjettbehandlingen.  

 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper, gevinstrealisering og mottatte renter på utlån. Finansutgiftene består 

av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld og renteutgifter på startlån. 

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2014-2015:   
 

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. 

Det skyldes lavere finansinntekter i år. Fjoråret bar preg av ekstraordinære 

finansinntekter, blant annet fra gevinstrealisering ved salget av aksjer i 

Ringeriks-Kraft AS. 
 

Mill. kr

Regnskap 

2014

2. tertial 

2014

2. tertial 

2015

Revidert 

årsbudsjett 

2015

Renteinntekter og utbytte -32 -27,4 -22,6 -19,6

Gevinst fin.instrumenter -13,9 -13,9 0 0

Sum finansinntekter -45,9 -41,3 -22,6 -19,6

Renteutg., provisjoner m.m 30,2 17 12,4 35,3

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 46,2 25 29,8 49

Sum finansutgifter 76,4 42 42,2 84,3

Netto finansutgifter 30,5 0,7 19,6 64,7
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Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er verdt å merke seg 

at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens avdragsutgiftene 
er tilsvarende høyere. 

 

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 

prosent til 2 prosent. Den 8. juli ble renten satt ytterligere ned til 1,75 prosent. 

Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært om lag 1,89 prosent i 2. tertial 
2015. Hittil i 2015 har den vært om lag 1,96 prosent. Budsjettert gjennomsnittlig 

flytende rente i 2015 er 2,4 prosent.  

 

Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at renteutgiftene blir minst 5 

mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå kombinert med 
et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 

kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 

2014. Kortsiktig plassering er om lag 197 mill. kroner høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor, og dette øker samlet nettoverdi. Gjelden har økt med 180 mill. 
kroner i samme periode og trekker ned samlet nettoverdi. 

Selv om samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode 

i fjor, er det svært marginalt. Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer 
enn de finansielle aktiva i årene fremover. 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende 

investeringshorisont på 10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige 

plasseringer. Fondsmidlene bokføres på sektorposter i balansen som er 
klassifisert som omløpsmidler, og de er en del av kortsiktige plasseringer i 

tabellen over. 

 

(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2014 2. tertial 2014 2. tertial 2015

Kortsiktig plassering 

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 274,6 202,9 399,6

Langsiktig plassering 

(aksjer og andeler i selskaper og 

kommunale samarbeid) 193,5 191,2 198,3

Gjeld -1 097,5 -1 032,7 -1 212,9

Samlet nettoverdi -629,4 -638,6 -615,0
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Utviklingen i markedet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 

januar 2012 til september 2015. 

 
Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 

prosent på sitt rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i 

september. 
 

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat.  Usikkerheten knyttet til 

utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier har økt. Prisveksten er 

fortsatt svært lav hos de fleste av Norges handelspartnere, og den brede 

nedgangen i råvareprisene i sommer vil bidra til å holde veksten i konsumprisene 

lav. Styringsrentene er fortsatt nær null i mange land. Også de lange rentene ute 
har falt siden juni. 

 

Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket. Oljeprisfallet gjennom sommeren 

kan bidra til at veksten i norsk økonomi holder seg lav lenger enn tidligere 

antatt. Kronen har svekket seg som følge av oljeprisfallet og lavere 
rentedifferanse mot utlandet. 

 

Analysene i Pengepolitisk rapport 3/15 innebærer en styringsrente som avtar til i 

overkant av 0,5 prosent i 2016. Mot slutten av 2018 anslås styringsrenten å øke 

til nær 1 prosent. 
 

Rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt 

sammenlignet med historisk rentenivå. 
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Forvaltningen av finansielle aktiva 
Finansielle aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en 

investeringsportefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer, 

aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige finansielle 

aktiva. I kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert 

som ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige 
finansielle aktiva er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for 

driftsformål, og skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene 

ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det 

følgende blir det rapportert på kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver 

for seg.  

Kortsiktige finansielle aktiva 
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre 

midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og 

høy likviditet. 

 
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:  

 Driftslikviditeten: skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge 

av tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer 

trekkrettighet i konsernkontosystemet.   

 Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide 
midler utover den nødvendige driftslikviditet. 

 

Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos 

hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan 

gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. 
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende 

sikkerhet. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens 

nye hovedbank er DNB. 

 
Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 

hovedbank i hele perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august 

til 24. september da driftsmidler ble overført til klientkonto i Industrifinans AS for 

investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene fra plasseringen i 

Sparebank1 Ringerike Hadeland ble overført kommunens driftskonto i 
konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2015 hatt likviditet til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som 

kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes 
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å 

betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må 

en trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i 

trekkrettighet for 2015. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder 

kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad. 
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Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre 

enn budsjettert. 
 

Likviditetsgrader 

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 

fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 

 

 
 

NB! Premieavviket er holdt utenfor beregningen av likviditetsgrad 1 fordi 
premieavviket medfører ingen kontantstrømmer, selv om det er definert som 

kortsiktige fordringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, se § 13-4 

bokstav A. Problemet med at premieavviket er oppført som fordring i balansen, 

er at det ikke finnes noe reelt krav der kommunen kan forvente å motta en 

innbetaling. Videre kan kommunen selv velge at premieavviket skal amortiseres 
over flere år, og det er da ikke lenger kortsiktig. 

 

Som det fremkommer av oversikten over, er begge likviditetsgradene høyere enn 

anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det gjøres oppmerksom på at 

midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter og som 
bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten 

midlene i Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. 

 

(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler Regnskap 2014 2. tertial 2014 2. tertial 2015

Kortsiktige fordringer 120 590 981         70 159 343           57 858 050         

Premieavvik 197 570 031         151 546 963          197 570 031       

Kasse, bankinnskudd 274 625 106         202 927 073          321 490 526       

Obligasjoner 12 000                 14 000                  12 000               

Sertifikater -                      -                       -                    

Aksjer og andeler -                      -                       78 085 666         

Sum omløpsmidler 592 798 118         424 647 379          655 016 273       

Kortsiktig gjeld

Kassakredittlån -                      -                       -                    

Annen kortsiktig gjeld 259 744 107         142 139 868          193 858 135       

Premieavvik 9 974 681            9 122 335             9 974 681          

Sum kortsiktig gjeld 269 718 788         151 262 203          203 832 816       

Likviditetsgrad 1 1,52                    1,92                     2,36                  

Likviditetsgrad 2 1,06                    1,43                     1,66                  

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad 1 bør ikke være lavere enn 
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 
utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 
kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom 
de mest l ikvide omløpsmidleneog 
kortsiktig gjeld. 

Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 
betyr at de mest l ikvide omløpsmidlene i  
sum bør være større enn den kortsiktige 

gjelden. 
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Utviklingen er imidlertid positiv fordi likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 

2015 i forhold til på samme tidspunkt i 2014. 
 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene 

inneværende år, og det vil tære på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt 

at likviditeten har styrket seg i løpet av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn 
budsjettert, lavere renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester 

og høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS. 

Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre en andel 
av tidligere års oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det 

tilbakeførte overskuddet til reduksjon av premiebetalingen i 2015. Beløpet som 

er tilført premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 26 mill. kroner høyere 

enn opprinnelig anslag på drøyt 7 mill. kroner. 

 

Likviditetsprognose 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2015 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter samtlige 

likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (DNB), minus 80 mill. 
kroner fra den 20. august overført til klientkonto hos Industrifinans, pluss om lag 

114 mill. kroner fra Sparebank1 Ringerike Hadeland til konsernkontoen den 24. 

september (netto står det derfor om lag 34 mill. kroner på konsernkonto som 

ikke er overført til Industrifinans ennå). Midlene på konsernkontoen inkluderer 

også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 
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Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og 

investeringsprognoser. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd 
med prognosen per 2. tertial 2015. Noe av årsaken til at faktisk saldo er litt 

høyere enn den periodiserte likviditetsprognosen, er fondsmidler som ennå ikke 

er overført til Industrifinans.   

 

Likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sine bunnpunkt i oktober og 

desember. Det skyldes blant annet at reguleringspremien forfaller i oktober, og i 
desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd.  

 

Tendensen er at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år, men nå viser 

prognosen at trekkrettigheten kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres 

oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og små marginer. 
 

Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 

en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 

dagens og fremtidige innbyggere til gode. 
 

Ringerike kommune har i 2. tertial 2015 ikke hatt langsiktige finansielle 

plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en 

rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 73 prosent i Ringeriks-

Kraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens balanse til 
en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer).  

 

Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når 

slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av 

utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill. kroner i 2015. Et høyere utbytte for 

2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er 
fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett. 

 

Andre langsiktige finansielle aktiva er egenkapitalinnskudd i KLP på 48,6 mill. 

kroner. 

Fossefondet 

Det er vedtatt at frigjort kapital på 121,1 mill. kroner etter salg av aksjer i 

Ringeriks-Kraft AS skal anses som langsiktige finansielle aktiva (KS-sak 20/15) 

og forvaltes i et eget fond, kalt Fossefondet. Reglene og risikoprofilen for 

forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt 

finansreglement. 
 

I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første 

halvdel av 2016. 80 mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De 

resterende 41 mill. kroner vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til fond i løpet av 

første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.  

Avkastningen i fondet har til og med august stort sett bestått av renteinntekter 

fra bank, men kommunen fikk også en god start på fondsplasseringene, som i 

løpet av en uke i august ga en avkastning på om lag 0,6 mill. kroner. Total 
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avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. Av dette er nesten 

0,6 mill. kroner urealiserte gevinster. 

August var en urolig måned på aksjemarkedet med store fall i aksjekursene i 

Kina som påvirket aksjemarkedene rundt om i verden. De fleste kjøpene til 

Fossefondet ble gjort 24. august som viste seg å være svært gunstig i forhold til 

de bevegelsene som oppsto. Aksjeandelen ble imidlertid justert noe ned allerede 

25. og 27. august etter anbefaling fra Industrifinans, og det ble solgt andeler i to 

av aksjefondene. Salget utløste en liten gevinstrealisering. 

Se for øvrig fullstendig porteføljerapport fra Industrifinans som følger som 

vedlegg til økonomirapport 2. tertial. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 

kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 

vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 

usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 

forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 

rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet. 

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 

av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindings-

periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et 

akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader. 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

 Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for 
renteregulering/forfall. 

 Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 

rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. 

 Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt 

75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over). 
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede 

låneporteføljen. 

 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 

samlede låneporteføljen. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2015:  

 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)  

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2015 1 030,2                178,5             1 208,7                       

Periodens avdrag 14,2                     2,6                16,8                            

Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              

Periodens låneopptak -                       21,1               21,1                            

Per 31.08.2015 1 016,0                197,0             1 213,0                       
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Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte 
investeringer i 2015, og årets første og mest sannsynlig eneste låneopptak ble 

foretatt i 1. tertial. Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. 

tertial. Investeringsgjelden er redusert med avdragsnivået i perioden.  

 

Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 

35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp overføres kommunene i to tildelinger.  
Husbanken har i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 mill. kroner. Det siste 

beløpet på 13,9 mill. kroner vil bli utbetalt i siste tertial. 

I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en 
fastrenteandel på minimum 25 prosent og maksimalt 75 prosent (lån med 

rentebinding 1 år frem i tid og over). Fastrenteandelen i kommunens 

gjeldsportefølje var ved inngangen til 2015 om lag 39,6 prosent og var ved 

utgangen av 1. tertial økt betydelig til om lag 56,9 prosent. Ved utgangen av 2. 

tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. 
 

Kommunens fastrenteandel er nå på et nivå der det ikke vil være særlig behov 

for ytterlige binding av renten. 

 

I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding 

ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Durasjon kan beregnes på flere måter, og 
kommunen har valgt en annen enklere beregningsmåte enn tidligere. Vektet 

rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på om lag 2,9 år ved utgangen 

av 2. tertial 2015. Gjennomsnittlig rentebinding ligger altså innenfor intervallet 

som er fastsatt i finansreglementet. 

 

Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

Som tabellen viser er det ingen fastrentelån til investeringer som har renteforfall 

inntil 1 år frem i tid. 

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. 

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2015

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 114,0                    03.02.2018 4,48 %

42,3                      19.11.2019 4,98 %

42,5                      19.08.2021 4,27 %

77,0                      12.12.2019 1,94 %

126,8                    23.02.2018 1,45 %

Kommunalbanken 86,5                      27.02.2023 3,86 %

127,7                    01.11.2024 1,95 %

Husbanken 8,8                        01.07.2019 4,40 %

8,8                        01.06.2018 1,99 %

20,6                      01.06.2018 1,99 %

22,4                      01.05.2021 4,20 %



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-16  Arkiv: M45  

 

Sak: 105/15 

 

Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunestyret viser til vedlagt forskrift, utkast til forskriftsendring, to innkomne 

høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Kommunestyret stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4. Kommunestyret forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte. 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedlagt forskrift, utkast til 

forskriftsendring, to innkomne høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4.  HMA forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp, Frp, SV).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/227-15  Arkiv: M45  

 

Sak: 71/15 

 

Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedlagt forskrift, utkast til 

forskriftsendring, to innkomne høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

4.  HMA forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015: 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til et nytt pkt 4: 

«pk4: HMA forutsetter at begrunnelsen kommuniseres ut til de berørte» 

 

 

Avstemming: 

Det ble stemt over rådmannens forslag til vedtak med  nytt punkt 4. 

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer (Frp) som hovedkomiteens innstilling til formannskapet. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedlagt forskrift, utkast til 

forskriftsendring, to innkomne høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/227-14   Arkiv: M45  

 

Omgjøring av tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig 

gebyr  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til vedlagt forskrift, utkast til 

forskriftsendring, to innkomne høringsuttalelser og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-

06-25). 

2. Endringsforskriften vedtas.  

3. Beløp for tilsynsgebyret i 2016 settes til kr 555,- inkl. mva. per anlegg. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Utskrift sendes:  

- Marit Kristine Nyhuus, Landveien 4, 3534 SOKNA 

- Einar og Bjørg Sonja Kristiansen, Maurhaugveien 13, 3518 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 
Kommuner er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg (mindre enn 2000 

personekvivalenter). Siden 2011 har Ringerike kommune gjennomført tilsyn og har tatt 

gebyr for dette per gjennomført tilsyn. 

Rådmannen har sendt på høring forslag til forskriftsendring som gir kommunen lov til å ta 

årlig tilsynsgebyr, på linje med feieravgiften. Kommunen har mottatt to høringsuttalelser. 

Begge er fra eiere av private avløpsanlegg. Høringsinnspillene har ikke endret rådmannens 

vurdering om at fordelene med årlig tilsynsgebyr er større enn ulempene. Rådmannen 

anbefaler at forskriften vedtas og at den nye gebyrordningen gjelder fra og med 2016.   

 



Innledning / bakgrunn 
I samsvar med vedtak i HMA i sak 36/15 ble endringsforskrift til Forskrift om gebyrer for 

saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-06-25) 

lagt ut på høring.  

Endringen som foreslås gjør det mulig for kommunen kan ta årlig tilsynsgebyr, på lik linje 

med feieravgiften. I dag tas det gebyr per gjennomført tilsyn.  

Høringsbrevet ble publisert ut på kommunens internettside 12.5.2015, samt at meldingen ble 

lagt ut på Facebook og Twitter. I tillegg ble den annonsert i Ring blad gjennom kommunens 

lørdagsannonse 19.5.2015, og det kom også en egen sak om dette i Ringerikes blad i starten 

av juli. Høringsfristen var 1.august 2015. 

 
Beskrivelse av saken 
Kommunen har mottatt to høringsuttalelser. Disse er fra Marit Kristine Nyhus og Einar 

Kristiansen, som begge er privatpersoner og eiere av små avløpsanlegg.  

 

Høringsuttalelse fra Marit Kristine Nyhus: 

Marit Kristine Nyhus skriver at gebyret oppleves som urettferdig for de anleggene som har 

tillatelse fra kommunen og som ikke har mulighet til å koble seg til offentlig avløp. Hun 

skriver videre at kommunen må skaffe seg oversikt for ulovlige anlegg, og fokusere 

innsatsen mot disse. Hun oppgir at hennes eget anlegg har godkjenning fra kommunen. Hun 

skriver det fungerer bra og tømmes så ofte som det er krav om.  

 

Kommunens vurdering av uttalelsen:  

Regelverket krever at det skal føres tilsyn med alle anlegg, også de som har godkjent 

tillatelse (jf Forurensningsforskriften § 12-2). I kommunen er det mange gamle anlegg, og 

selv om anlegg har en tillatelse, viser erfaring at de ofte ikke fungerer slik de skal. Nyere 

anlegg inngår også i kommunens tilsynsplikt. 

I kommunens strategi for opprydding som ble vedtatt av kommunestyret i 2011, står det at 

alle anlegg skal ha tilsyn i løpet av en femårsperiode. Ny gebyrordning er således mer 

rettferdig fordi alle betaler likt gebyr hver gang. Et alternativ ville vært å øke gebyret for 

hvert enkelt tilsyn betraktelig. 

 

Høringsuttalelse fra Einar og Bjørg Sonja Kristiansen:  

Poenger som tas opp i høringsuttalelsen er følgende:  

- Det er uheldig at kommunen pålegger de som bor på landet enda en ekstra kostnad/gebyr.  

- Årlig tilsynsgebyr kan ikke sammenlignes med feieravgiften. Kommunen har alle 

dokumenter på anlegget, og eventuelle feil vil bli oppdaget av slamtømmer. Det er dermed 

ikke nødvendig at kommunen i tillegg skal føre tilsyn.  

- Gebyrets foreslåtte beløp er høyere enn det en kan forvente at tilsyn skal koste.  

- Offentliggjøring av høringen burde vært gjort tidligere. Høringsbrevet burde bli lagt ved 

brevet til de som fikk tilsyn i sommer.  

 

Kommunenes vurdering av uttalelsen:  

- Problemstillingen om at tilsynsgebyret er enda et gebyr til de som bor på landet er vurdert i 

tidligere saksframlegg. I tettbebygde strøk er det også avgifter knyttet til kloakk. 

- Selv om kommunen har registrert dokumenter på mange av de private anleggene, er dette 

til dels gammel dokumentasjon. Det viser seg også at ikke alle anleggene (både nye og 

gamle) er bygget i henhold til tillatelsen. Erfaring viser også at mange av de godkjente 

anleggene ikke renser godt nok. Anlegg har begrenset levetid, slik at et anlegg som ble 



bygget på 1970-tallet og bygd etter datidens regelverk, kan ha funksjonssvikt. For eksempel 

kan grøftene ha blitt mettet med fosfor, eller deler i kummen kan ha blitt ødelagt. Når det 

gjelder argumentet om at slamtømmer vil oppdage problemer, er Rådmannens kommentar til 

dette at det er kommunen og slamtømmer har ulike roller og ansvar.  

Det er kommunen, og ikke slamtømmer som er myndighet på området.  

Høringsinstansen har et poeng med at slamtømmer vil oppdage feil i forbindelse med 

tømming av kummen, det vil si når kummene er tomme. Det er blant annet derfor 

kommunen har en dialog med kommunal slamtømmer med hensikt på at de skal føre 

formelt, systematisk tilsyn på kummene på oppdrag fra kommunen. Årlig tilsyn vil gjøre det 

mulig å finansiere dette. 

- Gebyret er satt ut fra selvkostprinsippet. Det betyr at årlig tilsynsgebyr som faktureres 

kommunens innbyggere skal gå til å betale alt arbeid med tilsyn på små avløpsanlegg i 

kommunen. Det vil si blant annet planlegging av tilsyn, tilsynsoppgaver som vil kunne bli 

lagt til slamtømmer, tilsyn fra kommunale ansatte, vannprøver, dokumenttilsyn, oppfølging 

av ulovligheter m.m. Dersom det viser seg at gebyret blir satt for høyt, vil dette bli justert 

ned i påfølgende år. Årlig tilsynsgebyr skal ikke «sponse» andre oppgaver i kommunen.  

-Når det gjelder offentliggjøringen av høringen, mener Rådmannen at to og en halv måneds 

høringsfrist var lenge nok og at kunngjøringen var tilstrekkelig. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommunen er pålagt å holde tilsyn med små avløpsanlegg etter forurensningsloven.  

I «Strategi for opprydding i spredt avløp»  (vedtatt av kommunestyret i 31/3-2011) er det et 

mål om at alle kommunens innbyggere skal ha en avløpssituasjon i tråd med gjeldende lover 

og regler og at det skal føres tilsyn med anleggene.  

 

Juridiske forhold  
Forurensningsloven krever at kommunen skal føre tilsyn med små avløpsanlegg. 

Forslag til endringsforskrift til Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp 

av avløpsvann og forurenset grunn (FOR 2009-06-25) gir kommunen lovhjemmel til å ta 

årlig tilsynsgebyr.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann i Ringerike 

kommune, vedtatt som sak 56/09 i HMA, sak 69/09 i FS og 56/09 i KS; med senere 

endringer.  

Endring av betalingsregulativ for feiervesenet, vedtatt som sak 83/11 i HMA, 129/11 i FS og 

115/11 i KS.  

 

Økonomiske forhold 
Tilsynsgebyret er i dag på kr 2 000,- per tilsyn inkl mva for små anlegg. Ringerike 

kommune har vedtatt en målsetning om tilsyn ca hvert 5.år. Erfaringer fra tidligere år viser 

at dette ikke tilsvarer selvkost og at gebyret må skrus opp betraktelig for at kommunen skal 

nå selvkostbalanse. Dagens ressursbruk innebærer også tilsyn ca hvert 20. år.  

 

Vi har per dags dato kjennskap til ca 4 500 anlegg i kommunen. Kommunal tømmefirma 

foretar tømming av ca. 2 250 av dem hvert år. Ringerike kommune har en dialog med 

kommunal slamtømmer om at de også kan foreta enkelt tilsyn samtidig med at de foretar 

tømming, mot ekstragebyr. Dette vil gjøre det mulig å nå målet om tilsyn hvert 5. år. 



Foreløpige beregninger viser at et årlig gebyr på 555,- (inkl mva) vil kunne gi et 

selvkostregnskap som gir rom for hyppigere tilsynsfrekvens enn i dag.  

Beløpet er satt i samme størrelsesorden som gebyret for feiing (feie- og tilsynsavgift). 

Erfaringene fra dette selvkostområdet (feiing) viser at det ble lettere å oppnå selvkostbalanse 

når det er jevn og årlig fakturering, enn når dette skjedde enkeltvis. 

 

Rådmannens vurdering 
Problemstillingene som er tatt opp i høringsuttalelsene går særlig på at dette er «enda et 

kommunalt gebyr» og at det årlige gebyret føles urettferdig fordi det ikke medfører at 

tilsynet blir utført årlig på eiendommen. Kommunen har drøftet disse problemstillingene i 

tidligere saksframlegg, og det er ikke kommet opp ny informasjon som har gjort at 

Rådmannen har endret sin vurdering. Rådmannen mener fortsatt at de positive fordelene 

med det årlige gebyret er større enn de negative. Ordningen vil gi lavere 

administrasjonsutgifter, høyere forutsigbarhet når det gjelder inntekter og dermed 

bemanning og gjennomføringsevne. Tilsynet vil dermed bli mer effektivt. For anleggseier 

blir gebyret mer forutsigbart, siden alle vil betale det samme hvert år. Rådmannen minner 

om at tilsynet er lovpålagt, og at et godt tilsynsopplegg nå bygges opp etter henstilling fra 

Fylkesmannen.  

 

Vedlegg 
- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og i 

sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR 2009-06-25 nr 1050 

- Endringsforskrift 

- Høringsuttalelse fra Marit Kristine Nyhus datert 29.7.2015 

- Høringsuttalelse fra Einar Kristiansen datert 31.7.2015 

 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 
utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike 
kommune, Buskerud 

Dato FOR-2009-06-25-1050 
Publisert II 2009 hefte 4 
Ikrafttredelse 14.09.2009 
Sist endret FOR-2012-06-28-1053 (fra FOR-2012-11-15) 
Endrer  
Gjelder for Ringerike kommune, Buskerud 
Hjemmel FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6 
Kunngjort 13.08.2009   kl. 13.40 
Rettet  
Korttittel Forskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike 

 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012) 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader ved følgende: 

1. Saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann. 
2. Saksbehandling og utgifter i forbindelse med terrenginngrep i forurenset grunn. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av 

forurensningsforskriftens kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 3. Gebyr 

For saksbehandling og tilsyn som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr 

etter gjeldende satser. 

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Størrelsen på 

saksbehandlingsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av 

gebyrregulativet. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 



§ 4. Innbetaling av gebyrer 

Kommunen sender faktura for saksbehandling når vedtaket er fattet eller etter 

godkjenning av sluttrapport. Tilsynsgebyr faktureres etter utført tilsyn. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012). 

 

§ 5. Innkreving av gebyrer 

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven 

kapittel 7. 

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 6). 

 

§ 6. Vedtaksmyndighet 

Enkeltvedtak i henhold til § 5 i denne forskrift fattes av kommunen. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7). 

 

§ 7. Klage 

Enkeltvedtak etter § 6 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om 

vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28. 

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan 

derfor ikke påklages. 

0 Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7). 

 
 



Forskrift om endring av forskrift 25. juni 2009 nr. 1050 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn 
av avløpsvann, Ringerike kommune, Buskerud 
Fastsatt av Ringerike kommunestyre……..med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12 og §11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger 
og om avfall (forurensningsloven). 

I 

I forskrift 25. juni 2009 nr. 1050 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsvann, Ringerike 
kommune, Buskerud gjøres følgende endringer: 

 
 
Nåværende § 3 oppheves. 
 
 
Ny § 3 skal lyde:  
For saksbehandling som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser. 
Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Kommunen sender faktura for 
saksbehandling når vedtaket er fattet eller etter godkjenning av sluttrapport.  
 
For tilsyn på anlegg som utføres av kommunen eller etter oppdrag fra kommunen skal anleggseier 
betale gebyr etter gjeldende satser.  Tilsynsgebyret betales årlig av eiere av eksisterende avløpsanlegg 
som omfattes av Forurensningsforskriften kapittel 12. 
 
Størrelsen på gebyrene i denne bestemmelsen fastsettes av kommunestyret og fremkommer av 
gebyrregulativet.  
 
Nåværende § 4 oppheves. 
 
Nåværende § 5 blir ny § 4  
Nåværende § 6 blir ny § 5 
Nåværende § 7 blir ny § 6 
 

II 

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt de kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

 



EINAR KRISTIANSEN 

BJØRG SONJA KRISTIANSEN 

Maurhaugveien 13 

3518 Hønefoss 

E-post: einkrist@online.no 

Tlf.: 905 62 465 

 

OMLEGGING AV TILSYNSGEBYR FOR SMÅ AVLØPSANLEGG TIL ÅRLIG 

GEBYR 

HØRINGS BREV FRA EIERE AV GNR. 60, BNR. 43, EINAR KRISTIANSEN OG 

BJØRG SONJA KRISTIANSEN 

 

Vi har etter bekjentgjøring i Ringerikes Blad blitt kjent med at Ringerike kommune 

søker å endre ”Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn 1050”.  Endringen skal være å legge om fra gebyr i 

etterkant av hvert enkelt tilsyn til årlig gebyr. 

 

Vi går ut fra at brev datert 13.05.2015, saksnr. 14/227-11 er høringsbrevet og forholder 

oss til de punktene som er nevnt her: 

 

1. Et årlig gebyr vil bli oppfattet som en ekstra skatt for beboere på landet som 

allerede betaler eiendomsskatt uten å få de motytelser som er knyttet til skatten i 

tettbygde strøk.  

Vi må for eksempel selv a)opparbeide/vedlikeholde/strø og brøyte vei, b) bore og 

vedlikeholde eget hydroforanlegg og c) opparbeide/vedlikeholde eget 

kloakksystem. Vi betaler for regelmessig tømming av synkekummer. 

2. Tilsynsgebyret kan ikke sammenlignes med feieravgiften. Når skorsteiner krever 

regelmessig renhold av feier, kan dette sammenlignes med tømming av 

synkekummer. Derimot virker det som anstaltmakeri at representanter fra 

kommunen skal kontrollere tømmingen med 5 års mellomrom. Vi vet at 

kommunen har alle dokumenter som vedrører kloakkanlegget og i dokumentene 

kan lese at dette er utført etter gjeldende forskrifter. Dersom anlegget ikke skulle 

fungere, vil dette oppdages ved septikktømming. Et eventuelt problem må løses 

og bekostes av eier.  

3. Når det gjelder selvkostprinsippet og forutsigbarhet, ser vi at et årlig gebyr vil gi 

kommunen en forutsigbar inntekt, men dette vil ikke gi kloakk/huseiere en 

tilsvarende forutsigbarhet i forhold til å kunne vurdere om de innkrevde beløp 

over år står i reelt forhold til hva man kan forvente at et tilsyn skal koste.   

4. Vedr. bekjentgjøring av høring: 

Denne saken er av stor betydning for 4000 eiere av små kloakkanlegg. Det var 

tilfeldig at vi oppdaget (i Ring Blad) at gebyrsaken var lagt ut på høring. Vi går 

ut fra at mange ikke kjenner til saken, enten fordi de ikke holder Ring Blad, er 

på ferie, eller ikke har nødvendig datautstyr/datakunnskap for å finne 

dokumentet. 



 

Vi har i sommer hatt tilsyn av vårt kloakkanlegg og mottok brev vedr. dette. Vi 

spør hvorfor høringsdokumentet ikke ble lagt ved i samme brev? 

 

5. Vedr. høringsfrist 

Vi vil gjøre oppmerksom på at høringsfristen 1. august virker tendensiøs i 

forhold til om kommunens administrasjon egentlig ønsker høringsuttalelser. 

Dersom vi tar feil, ber vi om at høringsdokumentet bekjentgjøres på en måte som 

når fram til de aktuelle kloakkeiere, og at det settes ny høringsfrist. 

 

Maurhaugveien 13, 3518 Hønefoss, 31. juli 2015 

 

Bjørg Sonja Kristiansen   Einar Kristiansen 

 

PS. 

Vi måtte behandle høringen fra ferieopphold. Derfor er den ikke sendt som 

signert brev. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2178-5  Arkiv: F17 &01  

 

Sak: 106/15 

 

Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2178-6  Arkiv: F17 &01  

 

Sak: 32/15 

 

Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 16.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstiling til formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2178-7  Arkiv: F17 &01  

 

Sak: 21/15 

 

Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 16.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som råd for funksjonshemmedes innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2178-4  Arkiv: F17 &01  

 

Sak: 34/15 

 

Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2178-3   Arkiv: F17 &01  

 

Foranalyse av  boligsosialtarbeid Pricewaterhouse Coopers AS 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. 

Deltakelsen forutsetter at det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som 

forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 30.10.2014. 

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt 

i «Boligsosial handlingsplan»: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne 

5. Samarbeid med frivillige 

og gir en rekke anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som 

«Boligsosial handlingsplan» legger opp til. 

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal 

vurdere innføringen av dette prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av 

prinsippet kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at forskjellene mellom private og 

kommunale husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i 

oppgraderte og oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleie i dag, og 

hvis kostnadsdekkende husleie overstiger markedsleie så vil etterspørsel etter 



kommunale utleieboliger falle. Dette forholdet kan da stimulere til nedsalg av 

kommunale utleieboliger. 

 Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe 

ressurser. Men det er for liten breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende 

enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og muligheter på boligmarkedet. 

Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt 

som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større 

deler av Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale 

kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes til prosjekter der breddekompetansen 

i organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem 

strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial 

handlingsplan. 

 Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges 

gjennom et «leie til eie» program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør 

prioriteres først. Det er vår anbefaling at kommunen klargjør en strategi og lager en 

plan for hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til 

boligene, og vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som 

boliger selges. Pr i dag er det ikke dokumentert salg til tidligere leietakere. 

Drammen, Skien og Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra Ringerike 

kommune, og disse kommunene har erfaringer organisering og gjennomføring av 

«leie til eie» program. Det anbefales referansebesøk til disse. 

 Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er 

eksempler på at bruk av miljøarbeideres oppfølgingskompetanse har ført til 

selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er mange tjenesteytere 

involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon 

til felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås 

med tanke på de som arbeider boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive 

informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats. 

Kapasiteten i miljøarbeidertjenesten er isolert sett for liten til å dekke alle 

brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt 

tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. 

 Ressursinnsatsen vil også samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial 

handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for veiledning, oppfølging og 

vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til 

miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige 

tilskuddsordninger (jfr. Skien kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i 

miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin innsats mot faglig rettet 

miljøarbeid. 



 Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive 

gode forslag til hvordan frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement 

til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen definerer hvilke oppgaver 

frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve 

fagkompetanse. 

 Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være 

ivaretatt, selv om dette arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i 

organisasjonen. På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig 

forankret i organisasjonen. Vår klare anbefaling er at kommunen oppretter en stilling 

som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for alt arbeid av 

boligsosial karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot 

planlagte og vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig 

plassering av stillingen er i stab under rådmann. 

 Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter 

hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til Ringerike kommunes 

disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal.  

Samtidig har samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike 

kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers frist med å klargjøre/oppgradere/pusse 

opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker 

gjennomsnittlig 58 dager på dette. Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller 

av tomme boliger har en kostnad i form av manglende husleieinnbetaling fra 

leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 

mill. kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede 

regnskapstall fra Ringerike kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv 

beregnet til kr 3 mill. for årene 2011-2014. Differansen begrunnes med kostnader for 

fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt 

kostnadsøkninger fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til 

husleieloven ikke har mulighet til å hente inn fra leietakere i samme omfang. 

 Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør 

revurderes. Det bør i stedet utarbeides et klassifiseringssystem som med 

utgangspunkt i behovet for oppgradering/ oppussing av den enkelte bolig definerer 

tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme 

hvor mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato 

kan da beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter. 

 Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til 

standard, størrelse og beliggenhet som skal settes til utleieboligene. Analysen 

avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger 

man skal beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler. 

                               



Rådmannens vurdering 

«Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.10.14. For å 

optimalisere arbeidet med realisering av planen har kommunen ansatt en prosjektleder for 

boligsosialt utviklingsprogram og i samarbeid med PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er 

det utarbeidet en foranalyse som beskriver status og utfordringer innenfor de 

hovedstrategivalg som «Boligsosial handlingsplan» omhandler. Foranalysen gir også en 

rekke anbefalinger, som er gjengitt i denne sak. 

Rådmannen er av den oppfatning av vedlagte foranalyse gir et godt og riktig bilde av 

situasjonen når det gjelder boliger for vanskeligstilte i Ringerike kommune, og er et godt 

utgangspunkt for kommunens videre arbeid for å realisere vedtatte «Boligsosiale 

handlingsplans» mål og strategier. 

Rådmannen vil allikevel bemerke at et av hovedmålene i planen var å redusere behovet for 

kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 

2014-2022. Ved en inkurie er det benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale 

utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012 (det er benyttet 29 kommunale utleieboliger pr 

1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen i dag sier 23). 

Det er derfor noe misvisende når dette har blitt framstilt som om Ringerike kommune har en 

langt høyere boligportefølje disponibelt for gruppen enn sammenlignbare kommune. Antall 

boliger er helt i tråd med både Buskerud, KOSTRA gruppe 13 og landet for øvrig. 

Hovedmålet med strategien «Fra leie til eie» har derimot ikke primært vært å redusere antall 

kommunale boliger, men sørge for at langt flere får mulighet til å eie egen bolig og på den 

måten få ta del i den økonomiske utvikling i samfunnet, og dermed sikre forutsigbarhet for 

egen familie og egen families framtid. Det samlede måltall for overføringer av boliger kan 

derimot måtte revurderes. 

Rådmannen legger med dette fram foranalysen til politisk orientering.  

 

Vedlegg 

 Foranalyse boligsosialt utviklingsprogram, - Ringerike kommune av 12. juni 2015. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Sammendrag

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. Deltakelsen forutsetter at
det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i
kommunestyret 30.10.2014.

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt i Boligsosial
handlingsplan, og gir også anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som Boligsosial
handlingsplan legger opp til.

Arbeidet er utført ved hjelp av datainnsamling (dokumentinnsamling) og intervjuer.

Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet for vanskeligstilte i boligmarkedet i Ringerike kommune har i
hovedsak fire aktører; NAV, Helse- og omsorg, Teknisk Forvaltning og Ringerike Boligstiftelse. Arbeidet utføres
av disse aktørene, og det er etablert noen samhandlingsarenaer:

 Den praktiske forvaltningen av inn- og utflytting, inspeksjon og utsjekk av boliger, vurdering av behov
for vedlikehold/oppussing, utstedelse av kontrakter mv håndteres av Teknisk Forvaltning.

 Tildeling av bolig foregår i et tildelingsmøte med rus/psykiatritjenesten og boligsosialt team (NAV).
 Oppfølging av brukere gjøres av rus/psykiatritjenesten og boligsosialt team. Flyktningeteamet følger

opp flyktninger.
 Normalt vedlikehold og oppgradering/oppussing av boliger utføres av Ringerike Boligstiftelse
 Skader og mangler som følge av unormal slitasje utbedres av Teknisk forvaltning
 Økonomisk rådgivning og behandling av startlån foregår i NAV
 Samarbeidsmøter mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse har deltakelse fra Teknisk

(kommunalsjef, avd.leder Teknisk forvaltning), Helse- og omsorg (kommunalsjef) og Ringerike
boligstiftelse (med Eiendomsservice).

Samarbeidsmøtet mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse er sammen med det interne ukentlige
tildelingsmøtet i kommunen de to viktigste samhandlingsfora som formelt er etablert. Utover dette er det
etablert uformelle samhandlingskanaler som bidrar til at boligsosialt arbeid ivaretas i kommunen.
Samhandlingen preges av etablerte personlige kontaktpunkter mellom enkeltpersoner, og kan framstå som at
den som «maser» får utført oppgaver og blir prioritert foran andre. Dette henger klart sammen med
ressurssituasjonen og etablerte arbeidsmønstre der tidsfaktoren er en knapphet.

Analysen av det boligsosiale arbeidet er utført og framstilt basert på de fem strategivalg som følger av
Boligsosial handlingsplan. Det henvises til kapittel «Analyse av boligsosialt arbeid i Ringerike kommune» for
detaljert oversikt. Men kort oppsummert er vår oppfatning at det gjøres for liten innsats for å bidra til å øke
gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Dette gjelder både i form av boligoppfølging ved at leietakere
ikke blir fanget opp tidlig nok til å kunne klare å etablere nytt, eget boforhold enten ved kjøp (startlån),
gjennom «leie til eie» program, eller etablering av privat leieavtale. Men også ved at tidsavgrensede treårs-
kontrakter blir forlenget fordi oppfølgingsarbeid i mange tilfeller ikke iverksettes før leiekontrakten
framkommer på en termineringsliste tre måneder før terminering. Når boforholdet ikke har endret seg blir
kontraktene forlenget.

Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal vurdere innføringen av dette
prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av prinsippet kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at
forskjellene mellom private og kommunale husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i
oppgraderte og oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleien i dag, og hvis kostnadsdekkende
husleie overstiger markedsleien så vil etterspørsel etter kommunale utleieboliger falle. Dette forholdet kan da
stimulere til nedsalg av kommunale utleieboliger.

Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe ressurser. Men det er for liten
breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og
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muligheter på boligmarkedet. Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et
opplæringsprosjekt som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større deler av
Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes
til prosjekter der breddekompetansen i organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de
fem strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial handlingsplan.

Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges gjennom et «leie til eie»
program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør prioriteres først. Det er vår anbefaling at kommunen
klargjør en strategi og lager en plan for hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til
boligene, og vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som boliger selges. Pr i dag er det ikke
dokumentert salg til tidligere leietakere. Drammen, Skien og Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra
Ringerike, og disse kommunene har erfaringer med organisering og gjennomføring av «leie til eie» program.
Det anbefales referansebesøk til disse.

Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er eksempler på at bruk av
Boligsosialt teams oppfølgingskompetanse har ført til selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er
mange tjenesteytere involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon til
felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås med tanke på de som arbeider
boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats.

Kapasiteten i Boligsosialt team er isolert sett for liten til å dekke alle brukeres/leietakeres behov for
boveiledning og motiverende tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må
settes inn langt tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. Ressursinnsatsen vil også
samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for
veiledning, oppfølging og vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til
miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige tilskuddsordninger (jfr Skien
kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere
sin innsats mot faglig rettet miljøarbeid.

Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive gode forslag til hvordan
frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen
definerer hvilke oppgaver frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve
fagkompetanse.

Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være ivaretatt, selv om dette
arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i organisasjonen.

På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig forankret i organisasjonen. Vår klare
anbefaling er at kommunen oppretter en stilling som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for
alt arbeid av boligsosial karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot planlagte og
vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig plassering av stillingen er i stab under
rådmann.

Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til
Ringerike kommunes disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal. Samtidig har
samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers
frist med å klargjøre/oppgradere/pusse opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker
gjennomsnittlig 58 dager på dette.

Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller av tomme boliger har en kostnad i form av manglende
husleieinnbetaling fra leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 mill
kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede regnskapstall fra Ringerike
kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv beregnet til kr 3 mill for årene 2011-2014. Differansen
begrunnes med kostnader for fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt
kostnadsøkninger fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til husleieloven ikke har mulighet
til å hente inn fra leietakere i samme omfang.
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Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør revurderes. Det bør i stedet
utarbeides et klassifiseringssystem som med utgangspunkt i behovet for oppgradering/ oppussing av den
enkelte bolig definerer tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme hvor
mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato kan da beregnes og tas hensyn
til i tildelingsmøter.

Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til standard, størrelse og beliggenhet
som skal settes til utleieboligene. Analysen avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer
hvilke boliger man skal beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

Boligsosial handlingsplan har et hovedmål om å redusere behovet for kommunale utleieboliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 2014-2022. Som vi har påpekt i analysen er det
benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012. Det er benyttet 29
kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen (i dag) sier 23.

Dersom hovedmålsettingen om å redusere behovet for kommunale utleieboliger er satt på bakgrunn av et høyt
antall disponible boliger, bør denne revurderes fordi antallet kommunale utleieboliger synes å være helt i tråd
med både Buskerud, Kostragruppe 13 og landet for øvrig.

Forbehold

Denne rapport er utarbeidet for Ringerike kommunes interne bruk i forbindelse deltagelse i Husbankens
Boligsosiale utviklingsprogram, jamfør engasjementsbrev datert 25.02 2015.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med ansatte og andre
informanter og dokumentasjon som Ringerike kommune har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers
(PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår
ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller
kontrollhandlinger av Ringerike kommunes virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell
for Ringerike kommune og PwC.

Ringerike kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal
ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke
noe ansvar for tap som er lidt av Ringerike kommune eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til
rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller
engasjementsbrevet.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller,
informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.
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Målsetting for prosjektet

Mandat
Mandatet for oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlaget og i vedlegget Del III bilag foranalyse:

«Ringerike kommune skal anskaffe en analyse som skal supplere allerede vedtatt Boligsosial handlingsplan, for
at arbeidet skal optimaliseres. Som deltaker i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram skal Ringerike
kommune de neste årene arbeide systematisk med å utvikle en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de
vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunens boligsosiale handlingsplan er utarbeidet for 2015 – 2022 den gir
grunnlag for beslutning om strategisk og operative mål og tiltak frem mot 2022. Planen ble vedtatt politisk
30.10.14.

Husbanken er regjeringens sentrale verktøy for gjennomføring av boligpolitikken. Felles målsetting er
forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i
kommunene. Gjennom boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken kommuner med boligsosiale
utfordringer til et felles løft. Husbanken definerer boligsosialt arbeid med; ”alle tiltak, virkemidler og tjenester
som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende” (www.Husbanken.no).»

Organisering av arbeidet
Ringerike kommune har opprettet stilling som prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram. Det er tenkt at
denne stillingen skal koordinere det interne arbeidet som knyttes til gjennomføringen av det boligsosiale
utviklingsprogrammet i tråd med Husbankens BASIS-program.

Organiseringen av arbeidet er etter oppstartsmøtet blitt slik:

Prosjekteier (PE)
Styringsgruppe (SG)
Ringerike kommune

Prosjektansvarlig (PA)
Kommunalsjef

Helse, omsorg og velferd

Prosjektmedarbeidere
PwC

Prosjektdeltaker/aktør
Eiendom

Ringerike kommune

Prosjektdeltaker/aktør
Helse, omsorg og NAV
Ringerike kommune

Prosjektdeltaker/aktør
Ringerike boligstiftelse

Eiendomsservice

Prosjektleder
Ringerike kommune

Prosjektleder
PwC
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Ringerike kommune er prosjekteier, kommunalsjef helse og omsorg er prosjektansvarlig, og den operative
funksjonen er tillagt prosjektleder. Prosjektleder ivaretar i praksis alle rollene, med delegert fullmakt fra
kommunalsjef og rådmann.

PwCs prosjektteam består av prosjektleder og prosjektmedarbeidere.

Sentrale prosjektdeltakere og aktører fra Ringerike kommune var sentrale medarbeidere i:

 Teknisk Forvaltning (eiendomsseksjonen)

 Kommunalavdelingen for helse og omsorg (tildelingskontoret, kommunalsjef, rus/psykisk helse)

 NAV (avd.leder, boligsosialt team, øk.rådgivning og startlån, og flyktningetjenesten)

 Ringerike Boligstiftelse (styreleder, og representanter fra Eiendomsservice)

Metode
Metodisk tilnærming til dette prosjektet har vært dokumentinnsamling og intervju.

I og med at Ringerike kommune har en dedikert intern prosjektleder for dette arbeidet har det vært naturlig at
alle bestillinger fra PwCs side har gått gjennom denne. Dokumentinnsamlingen har således kommet fra både
Boligstiftelsen, NAV, kommunalavdelingen, Teknisk Forvaltning.

Metodisk gjennomføring er basert på PwCs metodiske rammeverk Transform. Prosjektet er gjennomført i fire
faser:

 Planlegging

 Kartlegging

 Analyse

 Rapport

I kartleggingsfasen har det vært gjennomført intervjuer med utvalgte medarbeidere innen de ulike enheter og
funksjoner. Intervjuene ble gjennomført 25. og 26. mars i rådhuset og i NAVs lokaler. I tillegg har det vært
gjennomført telefonintervjuer i etterkant.

Følgende personer er intervjuet:

Navn Enhet Funksjon Intervjumøte Telefonintervju
Roger Sørslett Teknisk Forvaltning Avd.leder 
Geir Johansen Teknisk Forvaltning Konsulent 
Torunn Kaspersen Teknisk Forvaltning Konsulent 
Cicilie Ingrirud Bestillerenheten Enhetsleder 
Beate Jensen Bestillerenheten Konsulent 
Christine Myhre
Bråthen

Komm.avd Helse/omsorg Komm.sjef 

Kjellaug Myrseth Rus/psykisk helse Avd.leder 
Marthe Moseng Rus/psykisk helse Konsulent 
Jan Andreassen Rus/psykisk helse Miljøarbeider 
Ingrid Nicolaisen Rus/psykisk helse Ruskonsulent 
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Gjermund Brekke Ringerike Boligstiftelse Styreleder 
Edgar Brentebråten Eiendomsservice 
Tor B. Aslaksrud Eiendomsservice 
Elin Stein NAV Avd.leder 
Tove Emilsen NAV/Boligsosialt team 
Nina Gulbrandsen NAV/Boligsosialt team 
Gjermund Kolstad NAV/Boligsosialt team 
Kari Vatne NAV/Øk.rådgivning 
Torill Foss NAV/Øk.rådgivning 
Ann Kristin Hoås NAV/Startlån 
Irene Parthaugen NAV/Flyktningetjenesten Avd.leder 
Mari Ann Lien NAV/Flyktningetjenesten 
Brukerrepresentant 
Bente Jansen NAV/Enhetsleder 

Intervjuene ble forberedt med utarbeidelse av en intervjuguide. Intervjuguiden ble utformet for å kunne dekke
opp de sentrale spørsmål og avklaringer som Ringerike kommune har framsatt i konkurransegrunnlaget. De
fem strategivalg som kommunestyret har vedtatt i Boligsosial handlingsplan er satt opp som temaoverskrifter,
og spørsmålene under hvert tema er i hovedsak forankret i bilaget til del III i konkurransegrunnlaget.
Intervjuguiden ble godkjent av kommunens prosjektleder, og ble distribuert til alle intervjuobjekter slik at de
kunne forberede seg til avtalte intervjuer.

Intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte intervjuer, der formålet var å dekke mest mulig av
intervjuguidens spørsmål. Ikke alle spørsmål var like relevante for alle, og alle hadde ikke samme
forutsetninger for å kunne besvare alle spørsmål. Derfor ble tyngden i intervjuene tilpasset intervjuobjektenes
ståsted slik at mest mulig relevant informasjon kunne innhentes i intervjuene.

Intervjuene ble referert skriftlig, og det ble utarbeidet en samlet oversikt som er benyttet i det videre arbeid.

Referanse-/tilleggsintervjuer:

For å få et best mulig grunnlag for utarbeidelse av foranalysen ble det i samarbeid med Ringerike kommune
besluttet at både Husbanken og tre referansekommuner (som har fått utarbeidet foranalyser) skulle intervjues:

Navn Instans Enhet Funksjon
Stein Roger Westby Husbanken Drammen
Glenny Jelstad Drammen kommune Stab Leder av boligprogrammet
Solveig Nilsen Holmestrand kommune Personal- og utvikling Leder av boligprogrammet
Ann Beate Myhra Skien kommune Leder av boligprogrammet

Intervjuene ble gjennomført som intervjumøter (Husbanken, Drammen kommune) og telefonintervjuer
(Holmestrand og Skien).
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Bakgrunnsinformasjon

Husbankens boligsosiale utviklingsprogram (BASIS)
Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken de største kommunene til et felles løft.

Overordnede mål med satsingen er:

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet

2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene

3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene

Innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og / eller som er avhengig

av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe er ungdom. Programmet vil

innebære tilnærming til hele det boligsosiale området. Innen dette vil kommuner velge fokusområder, for

eksempel knyttet til målgrupper, effektiv ressursbruk, boligplanlegging eller organisasjon. Det er her viktig å

framheve at Husbanken har hovedansvar for selve programsatsningen, mens kommunene har ansvar for den

lokale gjennomføringen. Det er også kommunene som bærer hovedansvaret for utviklingsprosessene lokalt, selv

om Husbanken og andre bidrar.

Husbanken har i tillegg et spesielt ansvar for å bidra til å koordinere den statlige innsatsen på området.

Husbankens mål med satsingen

Husbanken har som prioritert oppgave å sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å

gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom

boligsosialt utviklingsprogram ønsker man å finne bedre og forsterkede måter å støtte opp under de store

kommunenes boligsosiale aktivitet.

Satsningen skal bidra til:

- Bosetting av alle vanskeligstilte på boligmarkedet

- Kompetanseheving av boligsosialt arbeid i kommunene

- Optimal utnyttelse og utvikling av Husbankens økonomiske virkemidler, og andre statlige virkemidler

- Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid

- Bedre intern samordning av kommunenes boligsosiale arbeid

- Bedre samarbeid mellom stat og kommune

- Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet

- Utarbeide/revidere/ta i bruk boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan
Ringerike kommune vil, gjennom deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, utvikle en bred, koordinert
boligsosial politikk på tvers av enheter og sektorer. Kommunens boligsosiale handlingsplan er utarbeidet for
2015-2022, og den gir grunnlag for beslutning om strategisk og operative mål frem mot 2022.

Med en samordnet satsning på bolig, skal kommunen jobbe målrettet for å forebygge og redusere bostedløshet.

Boligsosial handlingsplan skal føre til:

- Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen

- Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse

- Større effektivitet ved å samordne ressursene
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- Økt kunnskap om, og bruk av statlige virkemidler

Boligsosialt arbeid for de som er vanskeligstilte omfatter alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at
vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. De vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har
mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

I boligsosial handlingsplan framkommer at Ringerike kommune har en høy andel kommunale boliger per
innbygger, sammenlignet med tilsvarende kommuner og landsgjennomsnittet. I planen har Ringerike
kommune 29 boliger per 1000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet er 20 boliger per 1000 innbyggere. PwC
har påpekt at dette tallet ikke stemmer med det som i dag ligger publisert i KOSTRA. KOSTRA-tallet for 2012
viser 23 boliger pr 1000 innbyggere (se kapittel Kommunale utleieboliger).

Ringerike kommune disponerer ca. 700 utleieboliger, hvor NAV disponerer 283 av disse til vanskeligstilte på
boligmarkedet.

Generelt har det vært en manglende boligsosial oppfølging og innsats mot denne målgruppen de siste årene.

Hovedmål: redusere behovet for kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
fra 283 til 200.

For å nå dette målet, er det en forutsetning at man får en bedre organisering og ledelse av dette arbeidet, og
boligsosial handlingsplan beskriver 5 strategivalg:

- Øke gjennomstrømningen i eksisterende kommunale utleieboliger

- Fra leie til eie

- Boligoppfølging «mestre å bo trygt og godt»

- Husleie; prinsippet om kostnadsdekkende husleie

- Samarbeid med frivillige

Det har tidligere vært for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige botilbud, og at målet
for de fleste må være å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. Mange har blitt boende svært lenge, og
manglende gjennomstrømning har ført til behov for flere utleieleiligheter.

Om Ringerike kommune
Ringerike kommune ligger i den østlige delen av Buskerud fylke, ca. 50 km nordvest for Oslo. Kommunen er en
av de største bykommunene i Norge med et areal på 1 553 kvadratkilometer, og det er en av landets største
skognæring største jord- og skogbrukskommune. I tillegg finner man industri og handels- og servicevirksomhet,
og Ringerike er å regne som både en bykommune og en landkommune. Kommunen har 29 712 innbyggere per
1.1. 2015, og Ringerike Sykehus er et regionsykehus i Buskerud. Statens Kartverk har hatt sitt hovedsete i
kommunen siden slutten av 70-årene. Tinglysingen er etablert i Hvervenkastet næringspark sammen med
Statens Kartverk. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Ringerike(HBV) ligger også i Hønefoss.

Levekårsstatus
Noen få utvalgte indikatorer understøtter Ringerike kommunes egen omtale av innbyggernes arbeidsmarkeds-
tilknytning, familiesituasjon, tilknytning til NAV (øk.sosialhjelp), samt andelen innvandrere.

Tallene er på ingen måte egnet til å trekke konklusjoner, men er kun ment som en indikator.

Ringerike Buskerud KOSTRA13 Landet
Andel skilte og separerte 16 – 66 år 13,2 % 12,5% 11,8% 10,9%

Innvandrerandel 12, 4 % 17,5% 15,2% 15,6%

Andel arbeidsledige 15 – 29 år 2,4 % 2,3% 2,4% 2,2%

Andel arbeidsledige 30 – 74 år 2,1 % 1,8% 1,8% 1,7%
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Andelen sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere

3,3 % - - 2,6%

Kilde: KOSTRA

Befolkningssammensetning og -prognose
Forventet befolkningsvekst/befolkningsutvikling 2015 - 2040 middels nasjonal vekst

Årstall Ringerike
kommune

Buskerud Hele landet

2015 29 908 275 604 5 167 475
2020 31 249 292 642 5 450 104
2025 32 538 308 823 5 710 613
2030 33 769 323 716 5 948 156
2035 34 781 336 523 6 150 734
2040 35 589 347 606 6 323 562
Kilde: KOSTRA

Framskrevet folkemengde menn Ringerike kommune 2015 - 2040

Menn 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0 – 24 år 4 404 4 424 4484 4 580 4 650 4 691
25 – 34 år 1 772 1 947 1 963 1 873 1 835 1 855
35 – 44 år 2 046 1 966 2 089 2 264 2 288 2 196
45 – 69 år 5 099 5 319 5 427 5 480 5 678 5 778
70 – 79 år 1 026 1 384 1 647 1 757 1 803 1 943
80 år eller
mer

595 630 736 1 018 1 235 1 443

14 942 15 670 16 346 16 972 17 489 17 906
Kilde: KOSTRA

Framskrevet folkemengde kvinner Ringerike kommune 2015 - 2040

Kvinner 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0 – 24 år 4 061 4 096 4 200 4 320 4 383 4 418
25 – 34 år 1 690 1 795 1 810 1 732 1 716 1 740
35 – 44 år 1 962 1 993 2 068 2 165 2 197 2 121
45 – 69 år 5 120 5 244 5 330 5 415 5 533 5 611
70 – 79 år 1 173 1 525 1 760 1 848 1 913 2 043
80 år eller
mer

960 926 1 024 1 317 1 550 1 750

14 966 15 579 16 192 16 797 17 292 17 683
Kilde: KOSTRA

Befolkningen i Ringerike kommune øker ikke like mye som i Buskerud og landet for øvrig i perioden fram til
2040. Mens Ringerikes befolkning øker med 19%, øker Buskeruds befolkning med 26% og landet for øvrig med
22%. I Ringerike er det gruppen menn som øker mest (+19,8%), mens kvinnene øker med 18,1%. Innen
kjønnsgruppene er det menn i alderen 80+ som øker desidert mest – med hele 142,5% mot 82, 3% for kvinnene
i samme aldersgruppe.

Flyktninger – status og framskrivning
Ringerike kommune mottar 45 flyktninger i 2015. Utfordringen rundt flyktningemottaket er å finne egnede
boliger som er store nok til flyktningefamilier. Det anslås at halvparten av flyktningene bosettes i kommunale
utleieboliger, og andre halvparten i private utleieboliger. Det var i 2014 kun 5 flyktninger som ikke ble bosatt i
Ringerike kommune.
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Ringerike kommune er positiv til departementets og IMDIs anmodning om å øke mottak av flyktninger i 2015
fra 45 til 71 og i 2016 fra 45 til 59, samt at kommunen er positiv til å utnytte Hvalsmoen transittmottak
inkludert midlertidige brakker for å avhjelpe en økning av flyktninger fra Syria. Dette er vedtatt i
kommunestyret 28.05.2015 i sak 71/15.

Forutsetningen for dette er at staten i tilstrekkelig grad finansierer kommunenes merutgifter til bosetting og
oppfølging av flyktningene.

Kommunale utleieboliger

Ifølge kommunens vedtatte boligsosiale handlingsplan 2014-2022 disponerer Ringerike kommune nærmere
700 utleieboliger og det var 29 boliger per 1000 innbyggere i 2012. Landsgjennomsnittet var 20 boliger per
1000 innbyggere i 2012.

E

Figur 1 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger

KOSTRA nøkkeltallet er beregnet ved å ta antall kommunalt disponerte boliger delt på innbyggerne i
kommunen 31.12.xx ganget med 1000. Antall innbyggere som ligger til grunn og antall kommunalt disponerte
boliger rapportert inn fra kommunen i KOSTRA er følgende:

2011 2012 2013 2014
Antall innbyggere per 31.12 29.236 29.400 29.624 29.712
Kommunalt eide boliger 601 0 561 0
Kommunalt innleide boliger 7 575 561 556
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 0 105 19 87
Sum boliger som ligger til grunn for nøkkeltallet 608 680 1141 643
Tabell 1 Datagrunnlag for nøkkeltallet kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger i perioden 2011-2014

Vi ser av innrapporteringen at antall boliger varierer veldig, og at det ligger en dobbeltrapportering i 2013.
Følgende presiseringer gjelder:

 Kommunalt eide boliger: Dette skal være 0 i alle årene, siden det er Ringerike Stiftelse som eier
boligmassen.

 Kommunalt innleide boliger: Dette skal være de boligene kommunen leier fra Stiftelsen.
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 Privat eide boliger: Dette skal være boliger der kommunen har avtaler med private utleiere og dermed
kommunal disposisjonsrett

Ifølge kommunens boligsosiale handlingsplan var det 29 boliger per 1000 innbygger i 2012. Dette skulle tilsvare
853 boliger. Vi kjenner ikke til hvorfor det ble benyttet 29 boliger per 1000 innbygger i planen. En mulig årsak
kan være feil i innrapporteringen til KOSTRA for 2012, som siden er rettet opp. Per i dag ligger det rapportert
23 boliger per 1000 innbygger i 2012 i KOSTRA.

Sum boliger rapportert for 2014 er 643 boliger. Det er gitt tilbakemelding på at det er korrekt med 87 privateide
boliger. Hvor mange kommunalt innleide boliger kommunen har er vi usikre på, da ulike lister viser ulikt antall.
Noe av variasjonen skyldes at listene er utarbeidet på ulike tidspunkt. En annen årsak til variasjonen kan være
hvordan man teller leilighetene.

Utleie Omsorg PU Totalt
Rapportert i KOSTRA per 15.02.2015 556
Leilighetsliste mottatt 04.03.2015 570
Oversikt over eiendommer og boligtyper 10.03.15 320 153 62 535
Bolig-leilighetslisten i ISY 14.04.2015 312 269 581
Tabell 2 Antall boliger for utleie som kommunen leier fra Ringerike Stiftelse (KOSTRA og mottatt fra kommunen)

Uansett kan vi konkludere med at 29 boliger per 1000 innbygger som vist i Bolig sosial handlingsplan er feil.
Det riktige nivået for 2014 kan se ut til å ligge på om lag 22 boliger, dvs. som snitt i Buskerud.

Når det innrapporteres til KOSTRA skal kommunene også rapportere data for søknader, avslag og venteliste
status. Dette gjelder både utleie-, omsorg- og PU boliger.

2011 2012 2013 2014
Antall søknader siste år 252 155 0 229
Antall avslag på søknad om kommunal bolig 185 65 0 48
Antall husstander tildelt bolig i alt 61 61 0 71
Antall nyinnflyttede husstander 39 48 0 60
Tabell 3 Antall søknader og avslag i perioden 2011-2014 (KOSTRA)

Det ble ikke rapportert data for dette i 2013. Tallene for 2014 er kontrollert av kommunen, og stemmer med
faktiske forhold. Vi kjenner ikke til om data for 2011 og 2012 er korrekte.

I 2014 mottok kommunen 229 søknader og 48 av disse ble avslått (21 %). 71 husstander fikk tildelt ny bolig (31
%). Vi antar at øvrige søknader var under behandling på rapporteringstidspunktet.

2011 2012 2013 2014
Nye husstander på venteliste , i alt 49 37 0 50
Herav antall med behov for tilrettelagt bolig, på
venteliste

-- 7 -- 10

Herav antall med psykiske lidelser på venteliste 5 4 -- 9
Herav antall rusmisbrukere med psykiske lidelser,
på venteliste

4 -- -- 11

Herav antall med andre problemer på venteliste 31 22 -- 20
Tabell 4 Antall husstander på ventelister for kommunal bolig (KOSTRA)

Tallene for 2014 er bekreftet korrekte fra kommunen. Det var ved årsskiftet 50 husstander på venteliste for
kommunal bolig. Av disse har 10 behov for tilrettelagt bolig, 20 er innenfor kategorien rus/psykiatri og 20 har
andre type problemer.

Ringerike kommune har i løpet av de siste fire årene bygget 3 nye boliger. Det er ikke kjøpt nye utleieboliger i
perioden.
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Antall solgte boliger i perioden, leieavtaler sagt opp og avhendende boliger kan vises i følgende tabell:

2011 2012 2013 2014
Solgte boliger og leieavtaler sagt opp 5 22
Ikke leid ut siden 11 5 2
Brann i bolig 4 2
Revet bolig 1 10
Sum boliger solgt eller avhendet 4 19 27 12
Tabell 5 Solgte og avhendede boliger i perioden 2011-2014 (data fra kommunen)

I løpet av perioden 2011 til 2014 har det blitt 62 færre boliger som kommunen disponerer for utleie.

Lovgrunnlag og boligsosiale
virkemidler

Sentrale lovverk
Et overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Bolig

utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig er

grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i

arbeidslivet.

Regjeringen satt i statsråd 21.05.10 ned et nytt offentlig utvalg som skulle drøfte og gi tilrådinger om hvordan

sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skulle møtes i årene framover. Dette utvalget leverte sin

innstilling den 18. 8. 2011; NOU 2011: 15 «Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden».

Boligutvalget innleder sin utredning med å slå fast at å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning,

arbeid og samfunnsdeltakelse og er således den fjerde velferdspilaren. Alle trenger en bolig og et hjem for å leve

et verdig liv.

Det pekes på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene:

- Samordning

- Forankring og eierskap

- Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet

- Boligsosial kompetanse

- Økonomiske ressurser

Utredningen har følgende hovedkonklusjoner:

- Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av

velferdspolitikkens pilarer

- Flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Leie-til-eiemodeller bør settes i system og benyttes i helhetlig

boligsosialt arbeid

- Arbeidet for å bekjempe bostedsløshet må styrkes. Barnefamilier og unge er prioriterte

Målgrupper:

- Kommunene er iverksettere og gjennomfører av den sosiale boligpolitikken og et boligsosialt løft er

mulig dersom det blir lagt til rette for at kommunene kan løse sine pålagte oppgaver.

- Den kommunale utleiesektoren bør i størst mulig grad være et tilbud for en kortere periode
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- Forholdene på det private leiemarkedet må styrkes og modeller for subsidiering av utleieselskaper med

utleie til sosiale formål bør utprøves

"Bolig for velferd" er regjeringens nye strategi for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne strategien skal samle

og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien er langsiktig og skal

gjelde fra 2014 til 2020. Den gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og

forvaltningsnivåer. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal

derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet.

De innbyggerne som er i målgruppen for denne handlingsplanen er innbyggere som er vanskeligstilte på

boligmarkedet:

I NOU 2011:15” Rom for alle” brukes denne definisjonen av vanskeligstilte på boligmarkedet;

«Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/

eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.»

Kommunens forpliktelser overfor vanskeligstilte og bostedsløse er regulert i:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen pålegger kommunen å medvirke til å hjelpe

vanskeligstilte på boligmarkedet, og forplikter kommunen på ansvaret for å tilby midlertidig botilbud til den

som ikke makter å skaffe seg bolig selv.

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder

at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og

aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og

samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

§ 15. Boliger til vanskeligstilte

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som

ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

§ 27. Midlertidig botilbud

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålsparagrafen i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har direkte relevans til kommunens

boligsosiale arbeid.

§ 1-1. Lovens formål er blant annet å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en

aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

§ 3-7. Boliger til vanskeligstilte

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

boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det

på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.
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Lov om folkehelsearbeid

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner

sosiale helseforskjeller.

§ 7. Folkehelsetiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan

blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt,

fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen

rusmiddelbruk.

Kommunale virkemidler
Et kommunalt virkemiddel er å stille garantier for depositum, slik at innbyggerne som ikke kan dekke dette selv
kommer seg inn på det private leiemarkedet.

2011 2012 2013 2014
Garantier for depositum til leie av bolig, antall 55 138 0 117
Tabell 6 Antall kommunale garantier for depositum (KOSTRA)

Det var ved årskiftet 117 kommunale garantier for depositum.

Et annet kommunalt virkemiddel er kommunalt boligtilskudd. Ifølge Ringerike kommune er det ikke gjort
utbetalinger direkte fra kommunen i perioden, kun videretildelt boligtilskudd fra Husbanken.

Husbankens virkemidler

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husholdninger som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken forvalter ordningen, men det er
kommunene som er saksbehandlere, og ivaretar kontakten med søker.

Figur 2 Antall hustander tilkjent statilig bostøtte fra Husbanken
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Vi ser at bruken av virkemiddel bostøtte ligger høyere enn landssnitt, kommunegruppe 13 og Buskerud i hele
perioden.

2011 2012 2013 2014
Beløp per måned i statlig bostøtte fra
Husbanken, per kommune

1 623 904 1 515 684 1 357 678 1 434 142

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken

888 841 764 776

Tabell 7 Bostøtte i perioden 2011-2014 (KOSTRA)

Både i Ringerike og som de det sammenlignes med er det utover i perioden færre husstander som blir tilkjent
bostøtte fra Husbanken. Fra 888 husstander i 2011 til 776 husstander i 2014.

Startlån

Kommuner søker Husbanken om startlån, og nedbetaler lånet. Lånet blir gitt til kommuner for videreutlån til
enkeltpersoner. Startlånet kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Det kan også gis lån til
refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Lånet blir også gitt til utbedring.

Figur 3 Beløp per innbygger i startlån videertildelt av kommunen

Dette virkemiddelet har i hele perioden vært mindre i bruk i Ringerike enn kommunegruppe 13 og landet uten
Oslo. 732 per innbygger i Ringerike tilsvarer 21,7 millioner kroner i utbetalt startlån. Dersom Ringerike
kommune hadde ligget på samme nivå som i Buskerud i 2014 hadde det blitt utbetalt 29,4 millioner kroner.
Hvis vi gjøre samme beregning for kommunegruppe 13 og landet, ville utbetalingen vært henholdsvis 13,2 og
12,4 høyere (1174 per innbygger gir 34,9 millioner kroner og 1149 per innbygger gir 34,1 millioner kroner ).

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån

62 66 45 31

Gjennomsnittligsbeløp for startlån
videretildelt av kommunen, i kroner

353 581 511 439 721 867 701 355

Søkt ramme til Startlån og innvilget fra
Husbanken

35.000.000 35.000.000 31.500.000 28.250.000*

Beløpt til startlån videretildelt av kommunen
i kroner

21.922.000 33.755.000 32.484.000 21.742.000

Tabell 8 Startlån i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)
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*Merk: I 2014 ble det fra kommunen søkt om 35.000.000 kroner med innvilget 28.250.000 fra Husbanken.

Vi ser at det i perioden er blitt færre husstander som har fått godkjent finansiering med startlån, men at
gjennomsnittsbeløpet er økt. Det vil ofte være en differanse mellom innvilget beløp fra Husbanken og faktisk
videretildelt beløp fra kommunen. Dette har sammenheng med behandlingstid og tidpunkt for utbetaling.

Boligtilskudd til tilpasning

Tilskudd til tilpasning skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet (nedsatt
funksjonsevne). Tilskuddet gis til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig, og det skal vektlegges at
tilpasningsbehovet er av varig karakter. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved
tildeling av tilskudd.

Figur 4 Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen

I 2011 og 2012 ble det utbetalt mer per innbygger enn i 2013 og 2014. Som vist i neste tabell er variasjonen fra
718.000 kroner i 2011 til 364.600 kroner i 2014. Det er ikke store beløp som går til dette virkemiddelet.

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
boligstilskudd til tilpasning

9 10 7 2

Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til
tilpasning, i kroner

79 778 91 500 34 876 182 300

Søkt ramme til boligstilskudd for tilpasning
og innvilget fra Husbanken

500 000 1000 000 400 000 550 000

Beløp til boligtilskudd til tilpasning
videretildeltfra kommunen, i kroner

718 000 915 000 244 131 364 600

Tabell 9 Boligtilskudd til tilpasning i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)

Vi ser at det i de to siste årene er søkt om lavere ramme enn i 2012, og det er også innvilget til færre enn i 2012.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til etablering kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt
behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig
karakter.
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Figur 5 Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen

Dette virkemiddelet er lite i bruk i Ringerike. Dersom utbetaling hadde ligget på samme nivå som i
kommunegruppe 13 ville det blitt utbetalt 2,1 millioner kroner i boligtilskudd til etablering. Som vist i neste
tabell ble det i 2014 videretildelt og utbetalt 1,2 millioner kroner.

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
boligtilskudd til etablering

5 5 7 4

Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til
etablering, i kroner

101 201 270 000 150 641 300 000

Søkt ramme til boligtilskudd for etablering
fra innvilget fra Husbanken

1 500 000 1 200 000 1 500 000 2 200 000

Beløp til boligtilskudd til etablering
videretildelt av kommunen, i kroner

506 003 1350 000 1 054 487 1 200 000

Tabell 10 Boligtilskudd til etablering i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)

Vi ser at det i de tre siste årene er blitt utbetalt i overkant av 1 mill kroner til dette formål. Søkt og innvilget
ramme til boligstilskudd for etablering er imidlertid økt i 2014, til 2,2 millioner kroner.

Husbank statistikk for perioden 01.01.2014
til 01.01.2015 mottatt fra kommunen

Startlån Tilskudd
tilpasning

Tilskudd
til

etablering
Mottatte søknader 119 12 17
Avviste søknader 0 0 0
Forhåndsgodkjenninger 3 0 1
Innvilgelser 3 3 0
Utbetalinger 28 0 4
Utgåtte forhåndsgodkjenninger 4 0 0
Ubehandlede søknader per 01.01.2015 4 0 0
Søknader under behandling per 01.01.2015 5 0 1
Avslag totalt i 2014 33 0 3
Avslag grunnet anses ikke som økonomisk
vanskeligstilt

8 0 1

Avslag grunnet manglende betalingsevne 16 0 2
Avslag grunnet annet 9 0 0
Tabell è Husbank statistikk 2014 mottatt fra kommunen
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Vi ser at det i løpet av 2014 ble mottatt 119 søknader om startlån. Av disse var det 33 som fikk avslag. 16 av disse
fikk avslag grunnet manglende betalingsevne, 8 grunnet «ikke økonomisk vanskeligstilt» og 9 grunnet andre
årsaker.

Mottatte søknader i 2014 for boligtilskudd til tilpasning og etablering var henholdsvis 12 og 17.

Boligsosialt kompetansetilskudd

Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og
boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt.
Målgrupper for tilskuddet er kommuner, frivillig sektor, brukerorganisasjoner og andre aktører innen det
boligsosiale feltet.

Ringerike kommune mottok kompetansetilskudd i 2013 til et prosjekt «Selvstendige voksne», som har som
formål å identifisere og gi tilbud til utsatte ungdommer som er på vei inn i egen bolig. Dette er en gruppe unge
mennesker som vil ha behov for en forsterket oppfølging i en vanskelig overgang til en selvstendig tilværelse.

Det kjennes ikke til andre prosjekter finansiert med kompetansetilskudd.
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Dagens organisering av
boligsosialt arbeid i Ringerike
kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskartet for Helse og omsorg:

For tildeling og forvaltning av boliger til vanskeligstilte er følgende aktører involvert:
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NAV, rus/psykiatri, boligsosialt team, tildelingskontoret
Tildelingskontoret er vedtaksmyndighet for tjenester innen pleie og omsorg, og ivaretar tildeling av boliger etter
vedtak innenfor Helse- og omsorgslovgivningen. Boligene er omsorgsboliger og noen andre kommunale
utleieboliger. Tildelingskontoret har også ansvar for innstilling av kjøpere til omsorgsboliger som legges ut for
salg på det åpne marked. Krav for å kjøpe er at du må ha helseproblematikk som bakgrunn.

Rus/psykiatritjenestens brukere er oftest vanskeligstilte som ikke har muligheter til å leie eller kjøpe på det
åpne markedet. De søker og tildeles kommunal utleiebolig, og mottar i de fleste tilfeller også tjenester fra
kommunen.

Boligsosialt team jobber med oppfølging og veiledning av brukere som er tildelt utleiebolig, og som i
utgangspunktet trenger både boveiledning og annen oppfølging for å mestre bosituasjonen. Boligsosialt team
har en boligkonsulent og en koordinator, samt for tiden en prosjektstilling med særskilte veilednings-/
tilretteleggingsoppgaver. Boligsosialt team kjenner brukerne godt, og vil også i enkelte tilfeller oppfordre
brukere til å kontakte NAV for å søke startlån og/eller etableringstilskudd med tanke på å kjøpe egen bolig.

Flyktningetjenesten har ansvar for å ta imot, bosette og gjennomføre introduksjonsprogrammet for flyktninger.
I denne gruppen er det mange som kan klare å finne bolig på eget ansvar når introduksjonsprogrammet er
gjennomført og man er i aktiv jobbsituasjon.

Økonomisk rådgivning og Husbankens lån- og tilskuddsordninger ivaretas av eget personell i NAV. I hovedsak
er det brukere/leietakere og huseiere som på eget initiativ oppsøker tjenesten når situasjonen krever det.
Gjeldsrådgivning og refinansiering er ved siden av søknader om statlige tilskuddsmidler de viktigste oppgavene.

Det er etablert et tverrfaglig tildelingsmøte èn gang i uken. I dette møtet tas nye søknader opp til vurdering
sammen med eksisterende ajourførte venteliste. Tildelingsmøtet har deltakere fra rus/psykisk helse og fra
boligsosialt team (NAV).

Ved tildeling av bolig fattes et vedtak i fagsystemet (Gerica), brukeren får skriftlig vedtaksbrev og beskjed om
både å returnere aksept samt å kontakte Eiendomsseksjonen for visning. Ved aksept utstedes leiekontrakt som
signeres, og nøkler utleveres.
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Eiendomsseksjonen
Eiendomsseksjonen har ansvar for utstedelse og oppfølging av leiekontrakter, visninger, utdeling av nøkler og
inspeksjon ved utflytting. I tillegg har enheten ansvar for vaktmestertjenester/vedlikehold av tekniske
innretninger og renhold av fellesarealer i eiendommene. Vaktmesteroppgavene ble ved opprettelsen av
Ringerike boligstiftelse igjen i kommunen, dette er regulert i samarbeidsavtalen (pkt 12 og 13).
Eiendomsseksjonen skal også godkjenne vedlikeholdte/ oppgraderte eiendommer som er gjort i regi av
Boligstiftelsen. Eiendomsseksjonen har også den daglige kontakt mot leietakere der spørsmål vedrørende
leieforholdet må avklares. I tillegg er eiendomsseksjonen kontaktpunktet internt i kommunen for alle spørsmål
knyttet til boliger.

Ringerike boligstiftelse
Ringerike kommune solgte 269 boliger/eiendommer til Ringerike boligstiftelse i 2010 og 2011. Gjennom en
samarbeidsavtale og en leieavtale betaler kommunen en årlig leie for disposisjonsretten til disse boligene.
Boligstiftelsen har ansvar for alt innvendig og utvendig vedlikehold av boligene, samt også salg og nybygging av
boliger i de tilfeller dette er ønskelig fra kommunens side. Boligstiftelsen har ingen ansatte, og forvaltningen av
eiendomsmassen kjøper boligstiftelsen fra Eiendomsservice Ringerike AS som er en privat aktør i
eiendomsmarkedet. Ringerike boligstiftelse opplyser at forvaltningen nå skal ut på anbud. Kommunen og
boligstiftelsen har fire informasjons- og drøftingsmøter i året. (se eget avsnitt under)

Eiendomsservice
Eiendomsservice Ringerike AS er et selskap innenfor eiendomsforvaltning og prosjektadministrasjon. Selskapet
har både offentlige og private kunder, og tilbyr et totalkonsept for ettersyn, utvikling, vedlikehold og utleie av
eiendommer. Selskapet forvalter ca. 100.000 m² bygg, som innbefatter kontorer, forretnings- og
industrilokaler. Eiendomsservice Ringerike AS forvalter ca. 650 boenheter i Ringerike kommune på vegne av
Ringerike Boligstiftelse.

Informasjons- og drøftingsmøter
Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse av 24.11.2011 sier i pkt2
«Overordnede informasjons- og drøftingsmøter – Gjennomføring og innhold» at partene er enige om å

gjennomføre slike møter fire ganger pr år. I møtene skal det
utveksles opplysninger og drøftes forhold som har vesentlig
betydning for samarbeidet – herunder:

Investeringsbehov og langsiktige planer, budsjettsituasjonen
og budsjettplanlegging for løpende prosjekter, interne vedtak i
hhv. Stiftelsen og kommunen som har betydning for
samarbeidet, samt ny lovgivning og andre ytre
rammebetingelser som kan innvirke på samarbeidet.

Det skal videre drøftes anslått utvikling i behov for alle typer boliger, den boligstandard som forventes og
ønskes for de enkelte brukergrupper, samt løpende prosjekter.
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Analyse av boligsosialt arbeid i
Ringerike kommune

Strategivalg 1: Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

Fakta:

Boligsosial handlingsplan inneholder en figur med «botid pr. leietaker i kommunal utleiebolig – des 2013»:

Figuren viser kommunale utleieboliger eksklusive bofellesskap og omsorgsboliger. 54% har en botid på mer enn
5 år.

Fra intervjuer framkommer at historisk har tildelt kommunal utleiebolig vært ensbetydende med «varig» bolig
og boforhold. I dette ligger at det var vanlig at husleiekontraktene var uten sluttdato – kun med oppsigelsestid
– slik at leietaker i praksis ikke kunne kastes ut av boligen. Ovenstående figur bekrefter dette bildet, da 54% av
leietakerne har en botid lenger enn fem år.

Det framkommer videre at endringen til tidsbegrensede kontrakter av tre års varighet i utgangspunktet vil
motvirke langvarige leieforhold. Samtlige leiekontrakter etter 2008/2009 har nå varighet på tre år, med
oppsigelsestid på tre måneder ihht Husleieloven, men utleieforholdet opphører etter tre år og leietaker skal da i
utgangspunktet fraflytte boligen.

Vurdering:

I praksis erfarer man at leiekontrakten kommer på en termineringsliste hos Boligsosialt team tre måneder før
utløpsdato. Dersom det inntil da ikke har vært ytt tjenester eller boveiledning/-oppfølging mot leietaker, vil
dette arbeidet forsøkes iverksatt i termineringstiden. Dette gjelder boveiledning, motivasjonsskapende arbeid
knyttet til anskaffelse av egen bolig eller også bruk av ulike økonomiske virkemidler for å fremme muligheten
for alternativt bosted.

Fordi dette er et omfattende arbeid, og tre måneder er kort tid, blir de langt fleste leiekontrakter fornyet utover
treårs-tiden da hensynet til leietakers boforhold og vurderingen av om dette har endret seg vil veie tungt.

En slik praktisering av tidsbegrensede leiekontrakter fører ikke til den tilsiktede økte gjennomstrømningen i
kommunale utleieboliger.
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Innføringen av tidsbegrensede leiekontrakter gjør i utgangspunktet leieforholdet midlertidig, gitt at leietaker
blir opplyst om (og forstår) at leieforholdet opphører tre år etter innflytting. Ringerike kommunes overordnede
plan var at leietaker skulle stimuleres og motiveres til å skaffe seg nytt leie- eller eieforhold til bolig i løpet av
den tidsbegrensede kontraktsperioden med kommunen.

Tomgangsleie

Fra intervjuene med NAV framkommer opplysninger om at det ble gjort en endring fra og med budsjettåret
2015 som går på at det er NAV som betaler for tomgangsleie (i de perioder hvor boliger ikke er utleid).

En beregning av hvor mye tomgangsleie som er betalt i perioden 2011-2014 viser:

(1000kr) 2011 2012 2013 2014 SUM 2011-
2014

Husleie til RB inklusive institusjoner 41 416 45 429 53 178 53 245 193 268

Institusjonsleie (Sokna, Nes, Austjord,
Hvelven)

11 154 12 624 15 327 15 420 54 525

Husleie til RB ekskl institusjoner (reelt for
utleieboliger)

30 262 32 805 37 851 37 825 138 743

Husleieinntekter fra utleieboliger 32 258 32 091 31 960 34 439 130 748

Tomgangsleie -1 996 714 5 891 3 386 7 995

Figur: Tomgangsleie

Tabellen bygger på tilsendte data fra Ringerike kommune. Dataene kommer både fra regnskap og innhentet
internt i kommunen. Oversikten over boliger det betales leie for til Ringerike Boligstiftelse er splittet opp i
institusjoner og i utleieboliger. Tomgangsleie er således beregnet i forhold til utleieboligene (der det er
husleiekontrakter).

Inkludert i tomgangsleien er også leiekostnader for disponering av fellesarealer og kontorarealer i enkelte
utleieboliger og boligkomplekser. Dette er arealer det ikke kan kreves husleieinntekter fra, og som inngår i
avregningen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse.

Fra 2012 til 2013 økte avregningen fra boligstiftelsen til kommunen vedrørende utleieboligene betydelig (ca kr 5
mill). Ringerike kommune må forholde seg til husleieloven vedrørende økninger mot leietakere, slik at
indeksregulert leie gjelder i tre år, og hvert tredje år kan gjengs leie legges til grunn. Kommunen hadde ingen
mulighet til å dekke inn boligstiftelsens husleieøkning ved å øke ordinære husleier.

Interne beregninger gjort i Ringerike kommune viser at reell tomgangsleie fra ikke utleide boliger utgjør ca kr 3
mill i fireårs-perioden. Tabellen over viser ca kr 8 mill, og differansen er da kostnader for disponering av
fellesarealer og kontorarealer, samt kostnadsøkninger fra boligstiftelsen som ikke kan hentes inn igjen hos
leietakerne.

Konklusjon:

 Over halvparten av leietakerne har pr. desember 2013 en botid på mer enn fem år (jfr Boligsosial
handlingsplan). Disse besitter i praksis uoppsigelige leiekontrakter.

 Ringerike kommune har siden 2008/2009 startet med å utstede treårs-kontrakter som – sammen med
andre virkemidler og tiltak – vil medvirke til at botiden forkortes. Dette forutsetter at tiltak som
boveiledning, motivering til å benytte boligsosiale virkemidler, samt ønske om å eie bolig blir
gjennomført og forankret.

 Dette forutsetter også at oppfølging i egen bolig, boveiledning og andre tiltak iverksettes på et tidligere
tidspunkt enn i dag slik at leietakeren er innstilt på å skaffe ny bolig før treårs-perioden er utløpt.

 I praksis forlenges de aller fleste leiekontrakter utover tre år siden boforholdene ikke har endret seg.
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Strategivalg 2: Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

Fakta:

Ringerike kommune har hatt flere gjennomganger av husleiene, og det har også vært flere økninger. Prinsippet
om husleieøkning til «gjengs leie» er delvis fulgt og gjennomført. Et interessant forhold i husleielovens §4-3
vedr justering opp/ned til gjengs leie er at dette gjelder både for utleier og leietaker. Kravet er at dette skjer
innenfor de siste seks måneder av en treårs-kontrakt. Før dette er det kun årlig justering ihht indeks som er
lovlig å gjennomføre.

Vurdering:

Oppregulerte husleier er nok nærmere en markedsleie enn en definert «gjengs leie». Boligporteføljen som
Ringerike kommune disponerer består av både nyoppussede boliger og eldre, nedslitte boliger. Disse kan være
plassert i samme husrekke, blokk eller i samme nabolag. Det er kun ved utflytting at boligen kommer til
vurdering for fornyelse eller oppgradering. Fastsatt husleie varierer også avhengig av boligens standard og
tilstand.

Husleien for nyoppussede, oppgraderte boliger er fastsatt av eiendomsavdelingen og vil framstå som en husleie
i tråd med markedsleien.

Konklusjon:

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført.

 Det er satt ned en gruppe i kommunen som skal vurdere innføringen av dette prinsippet, som
innbefatter drifts- og vedlikeholdskostnader samt avkastningen boligkapitalen kunne fått ved alternativ
anvendelse.

Strategivalg 3: Fra «leie til eie»

Fakta:

En førende strategi gjennom både Boligsosial handlingsplan og boligsosialt utviklingsprogram er å motivere og
tilrettelegge for at de leietakere som ønsker og har evne til det skal kunne finansiere og kjøpe sin egen bolig.
Dette skal skje ved blant annet bruk av økonomiske boligsosiale virkemidler, motiverende arbeid.

Gjennom intervjuer og kartlagt informasjon er det framkommet opplysninger om at boligstiftelsen har solgt 27
boliger i 2012 og 2013. Det foreligger ingen informasjon om at boligene er solgt til tidligere leietakere.

Under intervjuene framkommer at målgruppen for et slikt program bør være de med lang botid og som har god
«boevne», barnefamilier og flyktningefamilier. Rus/psykiatritjenesten mener også å ha brukere som kan
komme inn under programmet.

Vurdering:

PwCs oppfatning er at kommunen må fokusere på at kommunal bolig er et midlertidig bosted og ikke et
permanent bosted. Leietaker skal ha som målsetting å komme over i eierskap eller leie på det private marked.

Det synes som om det er stor usikkerhet knyttet til hvilke boliger som er aktuelle å selge gjennom «leie til eie»-
programmet. På den ene siden snakker man om å selge boligene til leietakerne som de i dag disponerer/leier –
slik boligene framstår - og på den annen side snakker man om å tilby aktuelle kjøpere helt andre boliger
innenfor «leie til eie»-programmet. Borettslagsleiligheter pekes ut av flere som egnet for salg.
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Det er mye som tyder på at Ringerike kommune ikke har noen klar og entydig oppfatning av boligstiftelsens
boligportefølje med hensyn til volum, egnethet eller beliggenhet. Det foreligger ingen analyse av dette. Det
framkommer mange synspunkter fra intervjuene på hvilke typer boliger som bør selges, og hvilke som bør
anskaffes.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse skal det avholdes fire
samordnede informasjons- og drøftingsmøter hvert år. I disse møtene skal det blant annet også drøftes behov
for ulike typer boliger, og hvilken boligstandard som forventes og ønskes for de enkelte brukergrupper.
Kommunalsjefen sier at disse møtene nå er utvidet til å gjelde seks ganger pr år.

Imidlertid er det lite som konkret framstår som «bestillinger» til boligstiftelsen hva angår slike vurderinger.
Ifølge boligstiftelsen er det kun bestillingen på småhus som faller inn under denne kategorien. Det har vært sagt
over bordet i møtene at det er behov for boliger med flere soverom, men dette har ikke blitt formulert som
konkrete bestillinger. Ifølge boligstiftelsen er dette medvirkende til at ingen boliger er kjøpt eller prosjektert for
bygging. Unntaket er tre ferdigstilte småhus i 2014, og igangsetting av bygging av to nye småhus som skal
ferdigstilles i 2015. Det er i tillegg bestilt fem nye småhus som er under planlegging og prosjektering.

Konklusjon:

 Det drives noe aktivitet knyttet til å få leietakere til å kjøpe boliger, men ingen faktiske salg er registrert.
Dette forutsettes bedret gjennom Boligsosial handlingsplan og gjennom foranalysen til Boligsosialt
utviklingsprogram

 Internt i Ringerike kommune er det mange meninger om hvilke målgrupper som bør komme inn under
et slikt program, men ingen klar og entydig strategi for dette

 Internt i Ringerike kommune mangler det en klar strategi for hvilke boliger som bør selges gjennom et
slikt program. Dette gjelder også beliggenhet.

 Det eksisterer ingen plan for hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes gjennom nybygging eller kjøp.
Unntaket er tre ferdigbygde småhus i 2014, og bygging av to til i 2015.

Strategivalg 4: Oppfølging i bolig med spesiell vekt på
boevne

Fakta:

Leietakere i kommunale utleieboliger vil få oppfølging av kommunen ved behov. Boligsosialt team og
rus/psykisk helse følger opp leietakere og brukere, og de som mottar andre tjenester fra kommunen vil gjennom
disse være underlagt en form for tilsyn.

Dersom en leietaker leier en privat bolig faller disse oppfølgingstjenestene bort. Da er det eventuelt bare
ordinære tjenester som ytes etter vedtak som også kan ha karakter av tilsyn.

Ut fra intervjuer framkommer at leietakerne i kommunale utleieboliger faller i alle kategorier, fra velfungerende
med god boevne og ryddig forhold til økonomi, til leietakere uten kontroll og styring verken på bolig med
interiør og inventar, økonomi og med dårlig boevne.

Flyktningetjenesten benytter flyktningeteamet til oppfølging i bolig. Som supplement benyttes også økonomisk
rådgivning fra NAV der det er behov.
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Vurdering:

Ringerike kommune ønsker å bedre boevnen til de leietakere som mangler denne. Boligoppfølging er et sentralt
virkemiddel for å nå et slikt mål. Boligsosialt team jobber ad-hoc og til utvalgte brukere heller enn i sekvensiell
prosess der alle brukere/leietakere skal besøkes. På denne måten kan teamet drive mer aktiv og målrettet
oppfølging mot enkeltbrukere der det sikres at man kommer nærmere målet innenfor en avgrenset tidsperiode.

Spesielt er det noen leietakere som kommer inn under oppfølging av rus/psykiatritjenesten som mangler
boevne. Disse «raserer» boligen sin av og til, og etterlater seg et større vedlikeholdsarbeid som må utføres av
Teknisk Forvaltning/eiendomsseksjonen. Småhusene som ble ferdigstilt i 2014 er et boligsosialt virkemiddel
som er tiltenkt denne målgruppen. Interiør og konstruksjon tillater tøffere behandling enn i vanlige boliger.
Erfaringene er at brukere og leietakere i denne målgruppen ikke tar til seg den vanlige oppfølgingen for å
forbedre boevne og ta ansvar for bolig og livsførsel.

Den kanskje største målgruppen for boligoppfølging er den gruppen som både har evner og motivasjon for å
klare å bo i egen bolig, ta ansvar for egen økonomi og ha kontroll over eget liv. Men hvor det også «glipper»
innimellom… Her er boligsosialt team på banen og kan iverksette tettere oppfølging i en periode for å rette opp
misforhold.

I tillegg har boligsosialt team prosjektstilling som forsøker å ha særskilt oppfølging mot enkeltbrukere i forhold
til søppel, konflikter, husdyrhold mm. Boligsosialt team jobber også med motivering mot de som mangler
grunnleggende kunnskap om mestring av f.eks økonomi. Prosjektstillingen har ansvar for «boligskolen» som
skal sørge for at brukeren evner å ta dette ansvaret selv. I ytterste konsekvens er det kommunens
økonomirådgivere på NAV som bistår med å gjenopprette brukerens økonomi.

Tverrfaglig jobber både boligsosialt team og rus/psykiatritjenesten noen ganger mot samme brukere. I tillegg
kan brukerne også motta hjemmesykepleie/-tjenester slik at det er flere instanser som yter tjenester til de
samme brukerne. I intervjuene påpekes at i slike tilfeller mangler det en koordineringsinstans for blant annet
samlet informasjon om brukeren. Det hevdes at tjenesteytere ikke kjenner noe ansvar for å meddele
informasjon om brukeren til andre tjenesteytere som er relevant for utførelsen av arbeidet.

Flyktningetjenesten benytter kun egne ressurser til oppfølging i bolig. Det er flyktningeteamet som utøver
denne tjenesten. I de tilfeller hvor det er behov for økonomisk rådgivning og boveiledning generelt er det
muligheter for tilgang på prosjektstillingen til boligsosialt team èn dag i uken, samt tilgang til «boligskolen»
som er et tilbud i regi av prosjektstillingen. Økonomisk rådgivning ivaretas av NAV også for flyktninger.

Gitt at man er innenfor taushetsbelagte begrensninger så er dette en ineffektiv måte å håndtere samlet
ressursbruk mot brukeren. For de tilfeller som beskrives her mangler en samlet koordinerende instans som
med utgangspunkt i brukerens boligsituasjon kan bidra til en mer målrettet, effektiv og koordinert ressursbruk.

Det er grunn til å trekke fram at samlet boligsosial kompetanse synes å være godt ivaretatt i Ringerike
kommune. Men når det kommer til utnyttelse av kompetansen på best mulig måte er det sterke og delte
meninger om kompetansen benyttes riktig. Det er åpenbart et behov for en koordinerende funksjon som
boligkoordinator eller boligsjef:
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En slik koordinerende funksjon med ansvar og myndighet vil kunne fylle de mange hull som Ringerike
kommune har i dag i form av manglende strategier, planer, koordinering av praktiske aktiviteter samt boligkjøp
og –salg utfra eksisterende og framtidige behov.

Konklusjon:

 Leietakere i kommunale utleieboliger får oppfølging med spesiell vekt på boevne ved behov. Leietakere
i private boliger får ikke dette, kun ordinære tjenester etter vedtak.

 Det jobbes med å definere hvilke kategorier leietakere som trenger oppfølging med spesiell vekt på
boevne og som viser motivasjon og vilje til å mestre dette. Disse jobbes det ad-hoc på fra boligsosialt
team, og dette gir resultater

 For de leietakere som ikke viser slik vilje og motivasjon forsøkes etablert alternative botilbud (småhus)

 Taushetsplikt skaper hindre for informasjonsflyt som er til felles nytte for boligsosialt arbeid

 Det mangler en koordinerende funksjon for å kunne ivareta strategisk arbeid, planlegging,
koordinering og beslutninger om kjøp/salg av boligtyper utfra nåværende og framtidige behov

Strategivalg 5: Samarbeid med frivillige

Fakta:

Ringerike kommune har vært moderate i forhold til samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor
boligsosialt arbeid. Intervjuobjektene har ingen direkte erfaring med dette. Frivillighetssentralen organiserer et
bredt spekter av tjenester mot ulike brukergrupper. Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune et godt
samarbeid med Frivillighetssentralen, men dette er ikke spesifikt rettet mot boligsosialt arbeid.

Blå Kors er ansvarlig for Stjernegruppen – en attføringsbedrift hvor arbeidstrening er hovedmålsettingen.
Stjernegruppen har også et prosjekt «Videre i livet» som ivaretar veiledning, trening og mestring av oppgaver
for utsatte brukergrupper. Kommunen har erfaring med plassering av brukere i Stjernegruppen, men
oppfølging er håndtert av Blå Kors uten kommunens innflytelse.

Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune en strategi som går ut på at bruk av frivillige skal være som et
supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.



Foranalyse Boligsosial utviklingsplan – Ringerike kommune

31

Vurdering:

I forhold til kommunens brukergrupper innen boligsosialt arbeid er det et generelt syn at frivillige ikke kan
erstatte fagansatte tjenesteytere, men at enkelte omsorgsoppgaver kan ytes av frivillige. Det pekes på at det
blant kommunens brukere, spesielt innen rus/psykisk helse er mange svært syke mennesker som har en adferd
som kan true frivillige som ikke har nødvendig faglig kompetanse til å håndtere brukerne.

Blant brukere med mer normal adferd er oppgaver som opplæring og veiledning, bistand til å orientere seg mot
informasjonsinnhentingskilder via internett, enkle reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver i prinsippet oppgaver
som kan tenkes løst av frivillig innsats.

Kommunalsjefen mener at bruk av frivillige kan foregå på «fadderprinsippet» ved for eksempel oppfølging i
boliger der brukerne har behov for veiledning i forhold til praktiske oppgaver, og der de trenger noen å snakke
med om ulike ting fra tid til annen.

Dette forholdet er svært interessant – ikke minst fordi det er komplementært ved at den faglige tjenesteytingen
ivaretas av kommunens fagenheter og der den frivillige kommer inn og yter brukeren de «tjenester» som
kommunen ikke har muligheter til å finansiere, og som heller ikke krever fagkompetanse. Slik blir dette en
vinn-vinn situasjon for alle parter, og bruker/leietaker opplever at omsorgsbehovet er ivaretatt på beste måte.

I intervju med Skien kommune framkommer at kommunen har søkt og fått prosjektmidler fra
Helsedirektoratet til å opprette en mentorstilling som blant annet lærer opp flyktninger til å reise rundt og bistå
brukere/leietakere som trenger botrening og få utført enklere vedlikeholdsoppgaver. På denne måten mener
Skien kommune at de har skapt en vinn-vinn situasjon ved å aktivisere flyktninger i meningsfullt arbeid, samt
få løst enklere botrenings-, veilednings- og vedlikeholdsoppgaver for brukerne.

Konklusjon:

 Ringerike kommune har i praksis ingen erfaring med bruk av frivillige knyttet til boligsosialt arbeid

 Det må selekteres blant leietakere/brukere for å identifisere de som egner seg til kontakt med frivillige

 Det må spesifiseres hvilke oppgaver frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet», og som ikke krever
fagkompetanse

 Bruk av frivillige skal være et supplement til kommunens ordinære tjenester

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet
på operativt og strategisk nivå

Operativt nivå

Boligsosialt arbeid på operativt nivå involverer følgende enheter:
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Enhetene samhandler seg imellom delvis etter nedfelte instrukser og retningslinjer, og delvis etter
erfaringsbaserte kommunikasjonslinjer.

Teknisk forvaltning/eiendomsseksjonen:

Fakta:

Vedtak om tildeling av bolig oversendes eiendomsseksjonen, som avventer kontakt fra leietaker. Når leietaker
tar kontakt avtales visning av aktuell bolig, og kontrakt utstedes. Alle leiekontrakter utstedes og følges opp av
eiendomsseksjonen. Seksjonen har investert i et system – ISY Eiendom – som er et helhetlig system for alle
nivåer innen eiendomsforvaltning. Systemet er implementert, men ikke fullt ut tatt i bruk. Leiekontrakter som
har tre måneder igjen før terminering kjøres ut på en liste for videre oppfølging av rus/psykiatritjenesten eller
boligsosialt team/flyktningetjenesten.

Eiendomsseksjonen har også ansvar for formaliteter knyttet til inn- og utflytting av boliger. Dette omfatter
inspeksjon av bolig og vurdering av normal/unormal slitasje og eventuelle skader. Normal slitasje dekkes av
samarbeidsavtalen med Ringerike Boligstiftelse, mens unormal slitasje/skader må dekkes av Ringerike
kommune.

Eiendomsseksjonen skal vurdere oppussing/oppgradering av fraflyttede boliger i samarbeid med Ringerike
boligstiftelse. I tillegg utfører eiendomsseksjonen vaktmestertjenester for alle boliger.

Vurdering:

Det opplyses at det medgår mye tid til diskusjoner mellom eiendomsseksjonen og boligstiftelsen vedrørende
definisjoner på unormal slitasje. På grunn av ressurssituasjonen tar det også periodevis lang tid fra nøkler til
bolig er utlevert og til kontrakt foreligger og husleiefakturering kan starte. Eiendomsseksjonen har internt gitt
beskjed om at kommunikasjonen skal gå pr epost og ikke på telefon. Dette oppleves som problematisk fordi det
kan ta lang tid før eposter besvares.

Ringerike boligstiftelse har avtalt at Ringerike kommune skal utføre vaktmestertjenester for Ringerike
boligstiftelse. I den forbindelse har teknisk drift og teknisk sjef møter med Ringerike boligstiftelse( gjennom
forretningsfører Eiendomsservice) ca hver annen måned. På møtene blir driften og vedlikeholdet som
vaktmesterne kan utføre gjennomgått. Driftsoppgavene til vaktmester, knyttet til internkontroll, er spesifisert i
egen bok pr sted/adresse.

Det er fra boligstiftelsens side reist kritikk mot kvalitet og omfang på leverte vaktmesterjenester, da disse ikke
oppfyller de leveransekrav til slike tjenester som boligstiftelsen forutsetter.
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Det synes som om operativt ansvar i eiendomsseksjonen i stor grad er lagt på èn person, og denne personen
ivaretar all løpende dialog og samhandling mot kommunen internt og mot boligstiftelsen. Ytterligere èn person
har ansvar for administrativ husleieadministrasjon og ivaretar kontakt mot beboere og fakturering/kreditering.
Eiendomsseksjonen framstår dermed som en «flaskehals» i forhold til avklaringer som må gjøres raskt, og
beslutninger som må tas løpende i forhold til boligsosialt arbeid i kommunen.

Konklusjon:

 Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse regulerer i tilstrekkelig grad
samarbeidet på overordnet nivå

 Instrukser på et mer detaljert nivå synes mangelfull, det benyttes uformelle kommunikasjonskanaler
 Ringerike boligstiftelse mener de ikke får levert de tjenester med det omfang og den kvalitet som

samarbeidsavtalen fastsetter
 Eiendomsseksjonen framstår som en «flaskehals» med lite ressurser til å ivareta blant annet intern

kommunikasjon mot enheter som driver boligsosialt arbeid
 Eiendomsseksjonen har bestemt at epost er eneste kommunikasjonskanal for enheter som driver

boligsosialt arbeid
 Ringerike kommunes system ISY Eiendom – som er et helhetlig system for alle nivåer innen

eiendomsforvaltning – er implementert, men ikke fullt ut tatt i bruk

Helse og omsorg:

Fakta:

Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader om omsorgsbolig, samt noen enkelte utleieboliger.
Tildelingen skjer i ukentlig tildelingsmøte.

Tildelingsteamet, som består av boligteam og rus/psykisk helse behandler søknader om annen bolig.
Tildelingsteamet har ukentlige tildelingsmøter.

Vedtak om tildelt bolig oversendes bruker, som tar kontakt med eiendomsseksjonen for visning og eventuelt
kontraktsskriving. For brukerne til rus/psykiatritjenesten gjelder samme prosedyre fra vedtak til
kontraktsskriving.

Vurdering:

Det synes som det er noen uklarheter rundt ansvaret for flytting av trygghetsalarmer, samt oppsigelse av
omsorgsbolig ved død. Konsekvensen har vist seg å være at det tar uforholdsmessig lang tid fra dødsfall og til
oppsigelse for boligen foreligger.

For brukerne til rus/psykiatritjenesten er utfordringen at det kan gå uker fra vedtak og til kontrakten er utstedt
og signert. Nøkler og adgang til boligen kan være gitt langt tidligere, og brukerne klarer ikke å sette av
tilstrekkelige midler til å dekke husleien i denne perioden. For Ringerike kommune blir dette en husleierestanse
som må dekkes via NAV eller på annen måte.

Konklusjon:

 Tildelingskontoret mottar og behandler søknader om omsorgsbolig samt noen enkelte utleieboliger.
 Tildelingsteamet, som består av boligteam og rus/psykisk helse behandler søknader om annen bolig.
 Det er uklart hvor ansvaret for flytting av trygghetsalarmer ligger
 Det er uklare retningslinjer for oppsigelse av bolig ved død. Dette medfører at det kan ta lang tid fra

dødsfall til oppsigelse foreligger og bolig kan fraflyttes
 Kostnadene for dette bæres av Ringerike kommune (NAV)
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NAV:

Fakta:

Boligsosialt team består av koordinator, boligkonsulent og en prosjektstilling som jobber målrettet mot
individuelle brukere og leietakere, med alt fra ordinær boveiledningstjeneste til gjennomføring av «boligskole».
Teamet jobber og gir tjenester til leietakere i kommunale utleieboliger. Kommunens brukere som bor i private
leieforhold faller utenfor ansvarsområdet til boligsosialt team. Men teamet jobber mye med oppfølging og
veiledning mot brukere som har søkt kommunal bolig, og da spesielt med tanke på å kanalisere hjelp til å bruke
husbankens økonomiske virkemidler.

Flyktningetjenesten har ansvar for mottak, bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger og –familier som
kommer til kommunen.

Økonomirådgivningstjenesten jobber med brukere som enten på eget initiativ kommer for å be om bistand,
eller som henvises fra andre tjenesteytende enheter. Disse kan være økonomiske sosialhjelpsveiledere,
barnevernet, rus/psykiatritjenesten, og også boligsosialt team. Tjenesten har kontakt mot banker og
finansinstitusjoner, kreditorer og inkassoselskaper. De løsningene som velges skal være håndterbare for
brukerne.

Vurdering:

Boligsosialt team er svært fornøyd med å jobbe ad-hoc og ikke sekvensielt mot brukergrupper. På denne måten
mener de at de kan yte best mulig tjeneste mot de brukerne som bør følges opp særskilt. Det fremkommer
imidlertid et behov for oppfølging av alle brukere/leietakere dersom intensjonen med treårs-kontrakter skal
oppfylles. Dette fordi det bør settes inn ressurser på motiverende tiltak for å kunne komme ut av kontrakten
etter tre år og inn i boforhold i egen regi (kjøp, leie). Slik boligsosialt team jobber i dag er det en for stor del av
leietakerne som ikke følges opp, og som ender opp med å få forlenget leiekontrakten med nye tre år fordi det
mangler riktig oppfølging, tilrettelegging og motivering.

Det er diskusjoner mellom boligsosialt team og eiendomsseksjonen med hensyn til hva som kan regnes som
normal slitasje i boliger og hvem som skal dekke kostnadene for istandsetting. Boligstiftelsen dekker normal
slitasje. Eiendomsseksjonen må dekke kostnadene ved unormal slitasje, og må søke å dekke inn disse fra
leietaker/NAV.

Flyktningetjenesten mener at operativ samhandling fungerer bra. Utfordringen er å finne egnede boliger. Det
var fem flyktninger som kommunen ikke klarte å bosette i 2014.

Konklusjon:

 Boligsosialt team jobber ad-hoc og målrettet mot de brukergrupper som trenger særskilt oppfølging
 Konsekvensen av dette er at en stor del av brukere/leietakere ikke får tilstrekkelig veiledning og

motiverende oppfølging til å kunne skaffe seg alternativt botilbud i løpet av treårs-kontrakten
 Av denne grunn er de aller fleste treårs-kontraktene fornyet med ytterligere tre år siden bosituasjonen

ikke har endret seg
 Boligsosialt team diskuterer internt med eiendomsseksjonen hva som kan regnes som normal slitasje.

Samme diskusjon er det mellom eiendomsseksjonen og Ringerike boligstiftelse. Det er behov for
klarere og tydeligere definisjoner på dette området

 Flyktningetjenestens største utfordring er å finne fram til egnede boliger for flyktningefamilier. Det er
inngått mange leiekontrakter mellom private utleiere og flyktninger, med bistand fra kommunen.
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Ringerike boligstiftelse:

Fakta:

Ringerike boligstiftelse kjøpte til sammen 269 boliger fra Ringerike kommune i 2010 og 2011. Boligstiftelsens
operative ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av boligene, herunder også salg, nybygging og kjøp av
boliger. Finansieringen gjøres ved egenkapital og låneopptak. Ringerike kommune innehar bestillerrollen.
Ringerike boligstiftelse har ingen ansatte og kjøper forvaltning og driftstjenester fra Eiendomsservice.
Kontrakten opphører snart, og det forberedes nytt anbud. Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og
Ringerike boligstiftelse stadfester at løpende samarbeid mellom partene går direkte mellom Ringerike
kommune og boligstiftelsens forvalter.

Vurdering:

Boligstiftelsens operative ansvar er klart og tydelig definert. Det framkommer at de kvartalsvise informasjons-
og drøftingsmøtene med kommunen ikke gir de nødvendige avklaringer og bestillinger til boligstiftelsen. Det
oppleves at boligbehov diskuteres uten å resultere i bestillinger som er konkrete nok for iverksettelse.

Det er et stort behov for boenheter med flere soverom. Behovet knyttes til familiestørrelser og til alenemødre
med barn. Forespørsler går til eiendomsseksjonen som etterspør boliger hos Boligstiftelsen. Når boliger ikke
finnes meldes dette tilbake, og for å dekke behovet er det derfor påkrevet å gå ut på det private marked for å
etterspørre boliger. Leiekontrakter må da inngås med kommunal husleiegaranti hvis depositum ikke kan
etableres.

Behovet for mer egnede kommunale boliger er meldt til NAV-leder, som igjen kommuniserer dette til
Eiendomsseksjonen (Teknisk Forvaltning). Teknisk Forvaltning sammen med kommunalsjef Helse- og omsorg
skal så melde behovet videre til Ringerike Boligstiftelse i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene
mellom kommunen og Boligstiftelsen. Erfaringen som Boligstiftelsen har er at slike behov ikke blir meddelt
konkret på disse møtene. Boligstiftelsen har tilgang på kapital til kjøp eller nybygg av boliger. Dette kunne
imøtekommet slike behov dersom dette kom i form av vedtatte bestillinger.

Boevne er et sentralt moment knyttet til utvikling av boligporteføljen. Flere leietakere har mangelfull eller
fraværende boevne, og dette påvirker kostnadsbildet for kommunen knyttet til vedlikehold og reparasjoner. En
strategisk beslutning om å bygge småhus tilrettelagt for leietakere med mangelfull boevne ble tatt på et tidligere
tidspunkt. Tre boliger er ferdigstilt, og to nye er under oppføring. Det knyttes store forventninger til disse
prosjektene. Dette frigjør andre boliger i porteføljen. Men mest sannsynlig ikke boligtyper som imøtekommer
behovene.

Salg av boliger er ifølge Teknisk Forvaltning et strategisk tema på de kvartalsvise møtene mellom kommunen og
Boligstiftelsen. Forslag til salg av boliger kommer fra Helse- og omsorg i møtene, og kriterier synes å være
tilfeldige (tilstand, beliggenhet). Det hevdes fra Boligsosialt team at det er solgt boliger som kommunen i
ettertid hadde stort behov for. Dette underbygger at salg av boliger muligens er knyttet opp mot mer tilfeldige
kriterier.

Konklusjon:

 Samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse
 Ringerike kommune anses som bestiller – og skal i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene

drøfte behov for ulike typer boliger med Ringerike boligstiftelse
 Slike drøftinger gjennomføres, men det fremmes kun ulike synspunkter på ulike boligbehov i møtene.

Dette anses av boligstiftelsen ikke som tilstrekkelig til å iverksette salg, kjøp eller nybygging

Strategisk nivå:

Strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen er regulert i Samarbeidsavtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike Boligstiftelse av 24.11.2011.
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Fakta:

Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse har i pkt 2 listet opp hvilke tema
som skal være gjenstand for drøfting og utveksling av opplysninger om i det overordnede informasjons- og
drøftingsmøtet som skal avholdes hvert kvartal:

 Investeringsbehov og langsiktige planer
 Budsjettsituasjonen og budsjettplanlegging for løpende prosjekter
 Interne vedtak ihhv. stiftelsen og kommunen som har betydning for samarbeidet
 Ny lovgivning og andre ytre rammebetingelser som kan innvirke på samarbeidet

Videre skal det drøftes anslått utvikling i:

 Behov for ulike typer boliger
 Den boligstandard som forventes og ønskes for de enkelte brukergrupper
 Løpende prosjekter

Dette møtet har altså i utgangspunktet en strategisk innretning i form av drøfting av utviklingen innen behov
for ulike typer bolig, samt forventet boligstandard for de enkelte brukergrupper.

Ringerike kommunes plandokumenter (handlingsplan, økonomiplan) omhandler i liten grad strategisk
planlegging for utvikling av boligporteføljen, men fokuserer generelt mer på boligpolitiske utfordringer i form
av tilrettelegging for bosetting av vanskeligstilte og flyktninger.

Boligsosial handlingsplan er derimot mer konkret i forhold til utvikling av boligporteføljen. Nedsalg fra 283 til
200 utleieboliger er et eksempel.

Vurdering:

Boligsosial handlingsplan oppsummerer dagens situasjon med at det har vært en fragmentert, lite koordinert og
til dels manglende ledelse av boligsosialt arbeid/utvikling i kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen
er derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har ikke evnet å ta i bruk og samkjøre alle
virkemidler.

Både NAV, Helse- og omsorg, samt Teknisk Forvaltning utøver mye bra boligsosialt arbeid innenfor hver sine
enheter, innenfor de ressursrammer de disponerer. Men utfra intervjuer synes det som om samhandlingen
mellom enhetene er liten, samt at kommunikasjonen kan stoppe opp av og til i påvente av avklaringer som tar
tid.

Det synes som om det internt i Ringerike kommune mangler et forum for strategisk planlegging av boligsosialt
arbeid og utvikling av boligporteføljen. I samarbeidsmøtene med boligstiftelsen fremmes flere synspunkter på
behov for boliger, men dette framsettes ikke som «ferdigbehandlede bestillinger» på egnede boliger.
Kommunen mener for så vidt at samarbeidsavtalens punkt vedrørende drøfting av anslått utvikling i behov for
boliger oppfylles på denne måten. Boligstiftelsen på sin side hevder at dette vanskelig kan oppfattes som en
«bestilling» av boligtyper. Det mangler en mer formalisert beslutning på dette.

Det synes også å mangle en koordinerende funksjon som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet
til å fatte beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid. Pr i dag ligger dette
ansvaret på rådmanns- og kommunalsjefsnivå. Og må prioriteres opp mot andre viktige oppgaver.

En boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet kunne ivaretatt oppgavene på daglig basis og sikret at
for eksempel uegnede boliger ble lagt ut for salg (eller i «leie til eie»-programmet), og ble erstattet med egnede
nybygde eller kjøpte boliger for å oppfylle boligbehovet. Funksjonen kunne også hatt den naturlige, avklarende
rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt arbeid internt i kommunen, og sikret at målsettinger og strategier
ble oppfylt.
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Konklusjon:

 Både NAV, Helse- og omsorg samt Teknisk forvaltning utøver mye bra boligsosialt arbeid innenfor hver
sine enheter, innenfor de ressursrammer de disponerer.

 Det er ingen klar og tydelig ledelse av det boligsosiale arbeid i kommunen, og det mangler et forum for
strategisk planlegging av boligsosialt arbeid og utvikling av boligporteføljen.

 Opprettelse av en koordinerende funksjon som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet til
å fatte beslutninger som ivaretar kommunens helhetlige boligsosiale arbeid ville vært avgjørende for å
fremme målsettinger innen området.

 Funksjonen kunne også hatt den naturlige, avklarende rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt
arbeid internt i kommunen, og sikret at målsettinger og strategier ble oppfylt.

Bruk av boligsosiale virkemidler

Fakta:

Boligsosiale virkemidler omfatter kommunale og statlige ordninger som skal fremme muligheter for
vanskeligstilte på boligmarkedet til å skaffe seg et boforhold. Kommunale virkemidler er blant annet garanti for
depositum ved leieforhold mot private (eller lån til depositum), mens statlige virkemidler gjennom Husbanken
omfatter startlån, bostøtte, boligtilskudd til tilpasning, boligtilskudd til etablering.

Et statlig boligsosialt virkemiddel direkte rettet mot kommunen er boligsosialt kompetansetilskudd som skal
bidra til å øke kommunens kompetanse slik at de riktige virkemidler blir brukt på de riktige brukere.

I Ringerike kommune er det NAV som forvalter de boligsosiale virkemidler med 2,5 årsverk, og som håndterer
alle søknader om slike. Alle interne enheter som jobber brukerrettet vil i de tilfeller det er behov for å etablere et
boforhold som betinger bruk av boligsosialt virkemiddel henvise bruker til NAV for videre saksgang. I tillegg er
det tre stillinger som jobber med gjeldsrådgivning, som i og for seg kan ses i sammenheng med boligsosiale
virkemidler.

Vurdering:

Innenfor NAV er både kompetansen og bruken av boligsosiale virkemidler god. Ansvaret for startlånsordningen
faller på èn medarbeider, dette kan være svært sårbart for en kommune som Ringerike. Økonomirådgiverne
driver med økonomisk kartlegging og rådgivning. I de tilfellene de vurderer startlån som virkemiddel viser
etterfølgende beregninger at det i mange tilfeller er billigere for bruker å leie enn å etablere lån for å kjøpe.
Dette på grunn av høy gjeld knyttet til blant annet forbrukslån. Selv om kommunen selv utmåler størrelsen på
startlånet er det selvsagt en plikt å ikke påføre bruker større gjeldsbyrde enn hva som kan håndteres.

Fra intervjuer framkommer et behov for å øke kunnskapen og kompetansen om hvilke boligsosiale virkemidler
som finnes, og hva disse går ut på. Denne kompetansen bør alle som jobber brukerrettet mot vanskeligstilte på
boligmarkedet ha, slik at riktige virkemidler blir brukt på den enkelte bruker.

Konklusjon:

 Boligsosiale virkemidler brukes godt innenfor de ressursrammer kommunen har i dag

 Startlånsordningen håndteres av 1,3 årsverk – dette må anses som sårbart sett opp mot målsettingene i
Boligsosial handlingsplan
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 Større breddekompetanse i forhold til boligsosiale virkemidler i kommunens tjenesteytende enheter
hadde forbedret kunnskapen om hvilke virkemidler som egner seg best for den enkelte bruker

 Med større breddekompetanse kunne flere brukere/vanskeligstilte blitt stimulert og motivert av
tjenesteytere til å fremme alternative boforhold («leie til eie», kjøp ved bruk av startlån, )
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Anbefaling for det videre arbeid

Boligsosial handlingsplan bygger på feilaktige KOSTRA-tall for 2012 når det gjelder kommunale utleieboliger pr
1000 innbyggere. I handlingsplanen brukes 29 boliger pr 1000 innbyggere, mens det riktige tallet (slik
KOSTRA-databasen viser nå) er 23. I saksframlegget 14/823-1 Boligsosial handlingsplan vedtas i pkt 1 framlagt
forslag til plan som Ringerike kommunes «Boligsosiale handlingsplan 2015-2022». I saksutredningen beskrives
at «Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre sammenlignbare kommuner, men
leietakerne bor lenge i de kommunale boligene». Videre heter det «Forslaget til ny plan definerer følgende
hovedmålsetting for arbeidet i perioden: Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200».

Det kan synes som om Ringerike kommune med dette vedtaket skal foreta et nedsalg av antall utleieboliger
(gjennom Ringerike boligstiftelse) med netto 83 boliger i perioden 2015-2022. PwC ønsker å påpeke at et slikt
nedsalg kan være riktig å gjøre gitt at boligsosialt arbeid fører til at behovet for kommunale utleieboliger
reduseres. Og det kan være en korrekt målsetting i forhold til «leie-til-eie» programmet, gitt at eksisterende
leietakere kjøper boligene de i dag leier.

Men – dersom målsettingen kommer som en konsekvens av at tallet 29 kommunale utleieboliger pr 1000
innbyggere er brukt feil, vil målsettingen være egnet til revurdering. Pr i dag framstår Ringerike kommune med
et antall utleieboliger pr 1000 innbyggere i tråd med både KOSTRA-gruppe 13 og sammenlignbare kommuner
for øvrig inkludert landsgjennomsnittet. Med kommunestyrets positive vedtak om at Ringerike kommune vil ta
imot flere flyktninger (Syria-flyktninger) øker behovet for kommunale utleieboliger.

I analysen er det lagt vekt på å analysere i tråd med de fem strategivalg som Boligsosial handlingsplan legger
opp til, og som ble vedtatt i forbindelse med behandling av saken.

I anbefaling for det videre arbeid er det lagt vekt på svare på de spørsmål som stilles i konkurransegrunnlaget til
hva foranalysen skal gi svar på:

Hvordan utnytte boligmassen på en best mulig måte?
Behovet for kommunale utleieboliger er varierende fra år til år. Dette gjelder også boligenes utforming og
standard.

Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse gir boligstiftelsen 90 dager fra
utflytting til boligen skal være oppgradert og/eller pusset opp. Ringerike boligstiftelse har selv statistikk som
viser at gjennomsnittlig tidsbruk er 58 dager. Dette begrunnes ofte med bestillings- og leveringstider. Det kan
synes som om en bolig kan stå lenge tom før arbeid iverksettes, selv om fristen på 90 dager overholdes. Her er
det et effektiviseringspotensiale i form av klassifisering av behov for oppgradering/oppussing, samt
organisering av dette arbeidet. Dersom arbeidet som skal gjøres er av en karakter som gjør at det kan
påbegynnes umiddelbart vil denne boligen være klar til innflytting etter bare kanskje 10 dager i stedet for å stå
tom i 80 dager før arbeidet påbegynnes. For de boliger der man har kunnskap om tilstanden (byggeår, tidligere
oppgraderinger etc) vil det kanskje være mulig å foreta bestillinger før oppsigelsestiden er omme for å
minimere tidsbruken på oppgraderingen.

Analysen – og også intervjuene – peker på et behov for boliger med flere soverom for å kunne fange opp
boligbehovet til bl.a flyktningefamilier og familier/eneforsørgere med flere barn. For å løse slike utfordringer er
kommunen avhengig av det private utleiemarkedet, eller at kommunen gjør klare bestillinger til boligstiftelsen
om behov for å anskaffe slike boliger, alternativt bygge nye. For å balansere porteføljen av boliger bør da også
samtidig dårligere egnede boliger identifiseres og selges – enten via «leie-til-eie» eller på det åpne marked.

Ringerike kommune bør få utarbeidet en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav som skal settes til
utleieboligene, både på kort og lang sikt. En slik analyse må omfatte boareal og antall soverom. Analysen må



Foranalyse Boligsosial utviklingsplan – Ringerike kommune

40

avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal beholde, hvilke
boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

For å få bedre utnyttelse av utleieboliger er det viktigste å kunne minimere tiden fra utflytting til innflytting.
Dette er også et kostnadsspørsmål, da NAV i hovedsak dekker «tomgangsleie». Oppsigelse av utleiebolig ved
død kan være en utfordring, da pårørende ikke alltid reagerer som forventet og avslutter løpende kontrakter
som avdøde har innen rimelig tid. Dette er ikke nødvendigvis et stort problem, men det er nevnt i intervjuer og
blir erfaringsmessig et tomgangsleieproblem dersom ikke boet dekker manglende husleie.

Anbefaling:

 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør revurderes. Det bør i stedet utarbeides et
klassifiseringssystem som med utgangspunkt i behovet for oppgradering/oppussing av den enkelte
bolig definerer tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet.

 Ved ledig bolig vil det framkomme hvor mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny
innflyttingsdato kan da beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter

 Det bør utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav som skal settes til utleieboligene.
Analysen avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal
beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

 Salg av kommunale utleieboliger bør erstattes med nybygg/kjøp av tilsvarende antall boliger, gitt at
kommunestyrets vedtak om nedsalg av 83 boliger revurderes (omtalt tidligere)

Hvordan effektivisere/samordne ressurser?
Ringerike kommune har i oppsummeringen av Boligsosial handlingsplan formulert at kommunen har en
fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av boligsosialt arbeid/utvikling. Det boligsosiale
arbeidet mangler strategisk forankring.

Vi har tidligere omtalt organiseringen av dagens boligsosiale arbeid, som er forankret i NAV, Helse- og omsorg,
Teknisk Forvaltning og Ringerike boligstiftelse. Kommunalsjef Helse- og sosial har lederansvaret for NAV, samt
tildelingskontoret. Kommunalsjef Teknisk har ansvar for Teknisk Forvaltning, mens boligstiftelsen og
Eiendomsservice som forvalter forholder seg til samarbeidsavtalen med Ringerike kommune.
Samarbeidsmøtene har fast deltakelse fra kommunalsjef Teknisk, Teknisk forvaltning, kommunalsjef Helse- og
omsorg og fra boligstiftelsens styreleder samt forvalter. Øvrig deltakelse ved behov.

Analysen vår framholder behovet for å opprette en stilling som boligkoordinator/boligsjef. Denne stillingen må
ha ansvar og myndighet til å fatte beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid.
Pr i dag ligger dette ansvaret på rådmanns- og kommunalsjefsnivå.

En boligkoordinator/boligsjef med delegert ansvar og myndighet fra rådmannen kunne ivaretatt oppgavene på
daglig basis og hatt den naturlige, avklarende rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt arbeid internt i
kommunen, og sikret at målsettinger og strategier ble oppfylt.

For å kunne få totaloversikt over alle prosesser og rutiner knyttet til boligsosialt arbeid må det gjennomføres en
arbeidsprosesskartlegging som tar utgangspunkt i hovedprosess og bryter denne ned på ulike underprosesser.
Ved å kombinere dette med ansvars/myndighetsmatrise (kontrollmatrise) vil kommunen få mulighet til å
kontrollere at alle prosess-steg er gjort, og dermed sikre at boligsosialt arbeid er fullt ut ivaretatt. Og samtidig
sikre at ikke oppgaver utføres to ganger.
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Anbefaling:

 Det opprettes en stilling som boligkoordinator/boligsjef som får delegert ansvar og myndighet til å fatte
beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid.

 Boligkoordinator/boligsjef møter i samarbeidsmøter mellom Ringerike kommune og Ringerike
boligstiftelse

 Det gjennomføres en arbeidsprosesskartlegging som med hoved- og underprosesser klargjør hvilke
arbeidssteg som må utføres

 Det utarbeides en ansvars-/myndighetsmatrise (kontrollmatrise) som forenkler kontrollen av hvilke
arbeidssteg som er utført

Hvordan benytte Husbankens støtteordninger på en mest
effektiv måte?
Husbankens støtteordninger er mange, og det forutsettes at kommunen søker om tilskuddsmidler eller lån til
videreutlån i forkant. Husbanken gir da en ramme til kommunen, som så blir gjenstand for vurdering opp mot
innkomne søknader om tilskudd eller lån (startlån).

Ringerike kommune har i dag samlet spisskompetansen om Husbankens støtteordninger i NAV, fordelt på 2,5
årsverk. Dette fungerer, men er noe sårbart da det er oppgaver og ansvarsområder som er knyttet opp til
enkeltpersoner.

Nøkkelen til å kunne benytte Husbankens støtteordninger effektivt er å bidra til å øke kompetansen rundt
støtteordningene i større deler av organisasjonen. Hvis en tjenesteytende enhet har kunnskap om Husbankens
støtteordninger vil en samtale med en bruker kunne føre til et møte med kommunens ansvarlige for f.eks
startlån. Dette vil igjen kunne føre til et vellykket «fra leie til eie»-prosjekt.

Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og
boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Ringerike
kommune har fått innvilget kompetansetilskudd til prosjektet «selvstendige voksne» som skal hjelpe utsatte
unge på vei inn i egen bolig, gjerne via «leie-til-eie»-programmet.

Her har Ringerike kommune muligheter til å søke tilskuddsmidler for å øke den boligsosiale kompetansen i
større bredde i organisasjonen. Det bør utarbeides et opplæringsprogram som tar utgangspunkt i alle enheter
og aktører som er potensielle for målgruppen.

Anbefaling:

 Det utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt som har som formål å
øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større deler av Ringerike kommune

 Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem strategivalgene som Ringerike kommune har
vedtatt i forbindelse med Boligsosial handlingsplan

 Det søkes om boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for å dekke kostnadene ved
prosjektgjennomføringen

 Opplæringsplanen kan deles opp i moduler, og det kan søkes kompetansetilskudd pr modul
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Hvordan er kompetansen og kapasitet i miljøarbeider-
tjenesten i forhold til ambisjonene i boligsosial
handlingsplan?
Ringerike kommune har ingen dedikert miljøarbeidertjeneste innen boligsosialt arbeid. Boligsosialt team
jobber selvstendig mot utvalgte brukere/leietakere som er definert som prioritert målgruppe i forhold til de
ressurser tjenesten disponerer. I dette ligger at tjenesten ikke har muligheter til å yte boveiledning til alle
brukere/leietakere, men må prioritere utfra behov og motivasjon til å øke egen boevne.

Ambisjonene i Boligsosial handlingsplan er nedfelt i fem strategivalg:

 Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger
 Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)
 Fra «Leie til eie»
 Oppfølging i bolig
 Samarbeid med frivillige

Boligsosialt teams kompetanse dekker flere av strategivalgene, og vil kunne bidra positivt til å oppfylle
handlingsplanens målsettinger. Dette gjelder selvsagt oppfølging i bolig, men også motiverende innsats for å
bidra til å øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger, samt forsøke å motivere til å kjøpe egen bolig
gjennom «leie til eie» programmet. Boligsosialt teams kompetanse på Husbankens støtteordninger er noe
begrenset, men i slike tilfeller henvises til NAV og de årsverk som besitter grunnleggende kompetanse på dette
felt.

Slik bemannings- og ressurssituasjonen er i dag er det en utfordring å klare å nå alle brukere, og dette klarer
heller ikke Boligsosialt team. De er derfor nødt til å prioritere grupper av brukere som tilbys særskilt
oppfølging.

Ambisjonene i Boligsosial handlingsplan forutsetter et helhetlig boligsosialt arbeid basert på de fem
strategivalgene som er vedtatt. For å kunne utnytte alle virkemidler samt jobbe boligsosialt etter strategivalgene
bør det settes inn flere ressurser til oppfølging i bolig. Miljøarbeidere har kompetanse til dette. Men også andre
grupper kan bidra her ved å tilrettelegge for slikt arbeid. Skien kommune har god erfaring med å søke
finansiering gjennom Helsedirektoratet til opprettelse av en mentorstilling som lærer opp flyktninger til å bistå
med botrening, veiledning og enklere vedlikeholdsoppgaver. Dersom slikt arbeid defineres som et supplement
til ordinært, faglig rettet miljøarbeid vil kommunen kunne skape en vinn-vinn situasjon for flere interessenter.

Anbefaling:

 Det foreligger ingen indikasjoner på at kompetansen i Boligsosialt team ikke er tilstrekkelig til å
oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan. Det anses ikke nødvendig å sette inn tiltak for å
styrke kompetansen i teamet.

 Ringerike kommune har ingen dedikert miljøarbeidertjeneste. Kapasiteten i Boligsosialt team er for
liten til å dekke alle brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke
gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt tidligere i
utleieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. En dedikert miljøarbeidertjeneste vil også
samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og de fem strategivalgene

 Andre former for veiledning, oppfølging og vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et
supplement til miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige
tilskuddsordninger (jfr Skien kommune)

 Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin
innsats mot faglig rettet miljøarbeid
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Andre anbefalinger
Gjennom vårt arbeid med foranalysen til Boligsosialt utviklingsprogram og spesielt gjennom intervjuene har
det tilkommet informasjon som omhandler utfordringer og problemstillinger som kan være nyttig for Ringerike
kommune å få gjort noe med.

I referanseintervjuene med Skien, Drammen og Holmestrand kommuner erfarer disse kommunene at arbeidet
med «leie til eie» programmet krever grundig forarbeid, god og fornuftig organisering samt
gjennomføringsevne for å lykkes. Det anbefales at Ringerike kommune avtaler og gjennomfører referansebesøk
i en eller flere av kommunene før eget «leie til eie» program iverksettes fullt ut.

Boligsosial handlingsplan har et hovedmål om å redusere behovet for kommunale utleieboliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 2014-2022. Som vi har påpekt i analysen er det
benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012. Det er benyttet 29
kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen sier 23.

Dersom hovedmålsettingen om å redusere behovet for kommunale utleieboliger er satt på bakgrunn av et høyt
antall disponible boliger, bør denne revurderes fordi tallet synes å være helt i tråd med både Buskerud,
Kostragruppe 13 og landet for øvrig.
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Vedlegg 1: Intervjuguide

Ringerike kommune

Referat fra intervju med: nn
Driftsenhet/arbeidssted:

Møtested Dato

x.mars 2015 kl

Til stede

 Nn

 Nn

 Nn

 Trond Solbakken (PwC)

 Kathrine Melheim (PwC)

Bakgrunn for intervjuet

PwC er tildelt oppdrag med å utarbeide en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i Ringerike

kommune. Prosjektets kartleggingsfase inkluderer intervjuer med utvalgte ansatte og samarbeids-

partnere. Intervjuguiden tar utgangspunkt i de fem strategivalg som Ringerike kommunestyre har

vedtatt, og våre spørsmål følger i hovedsak de tematiserte kartleggingsområdene som er beskrevet.

Alle spørsmål vil ikke bli stilt til alle intervjuobjekter. Vi vil selektere spørsmålsstillingen i forhold til

hvem som intervjues. Men for å få et helhetsperspektiv er det greit at alle kjenner til alle spørsmål som

er utarbeidet. Til slutt stilles også et åpent spørsmål der det er mulig å komme med betraktninger som

ikke fanges opp av spørsmålene i guiden.

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet på operativt og strategisk nivå

1.1 Boligporteføljen. Hvordan
ivaretas strategisk
planlegging for utvikling av
boligporteføljen ihht
boligsosiale behov?

1.2 Hvordan synes du
boligsosiale perspektiver er
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inkludert i planverk og
budsjetter?

1.3 Hvordan er samhandlingen
mellom boligsosialt team og
boligforvalter (Ringerike
bolig-stiftelse og Teknisk
Drift)?

1.4 Resultatevaluering og
rapportering. På hvilken måte
måles resultater i boligsosialt
arbeid? Hvordan ses disse
mot plandokumenter?

1.5 Hvilket samarbeid skjer på
tvers i kommunen for å
ivareta bolig-sosialt arbeid?

1.6 Hvilket samarbeid skjer vis-a-
vis eksterne aktører? Mot
frivillige organisasjoner?
Hvilke?

1.7 Er boligsosialt arbeid
organisert til beste for
brukeren eller tilpas-set til
beste for kommunens
administrasjon?

Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger

2.1 Kan du beskrive din
oppfatning av hvordan
boligtildelings-prosessen
fungerer?

2.2 Synes du rett bruker tildeles
rett bolig?

2.3 Bomiljø – hvordan synes du
kommunens arbeid framstår
mot bomiljø, naboer og andre
for å motvirke klager og
forebygge konflikter?

2.4 Sirkulasjon – hva er din
oppfatning av sirkulasjonen i
boligene og hvilke faktorer
påvirker denne?

2.5 Private leiemarked – hvilke
utfordringer og muligheter ser
du ved samarbeid her?

2.6 Midlertidige botilbud –
hvordan defineres disse og
hvilken effekt har de for
brukernes boligkarriere?
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2.7 Kan vedlikeholds-
/oppussings-perioden på tre
måneder forkortes? Hvordan

2.8 Hvor lenge må bruker vente
på bolig fra vedtaket er gjort?
Hvordan bor brukeren i denne
perioden? (Hotell, hospits el)

Fra «leie til eie»

3.1 Hvilken målgruppe mener du
best egner seg til dette
programmet?

3.2 Hvilke boliger mener du bør
selges først? I hvilket
område?

3.3 Ved salg – hvilket
oppfølgings-arbeid mener du
bør prioriteres overfor
brukerne som kjøper?

Oppfølging i egen bolig

4.1 Hvordan synes du boligsosial
oppfølging på individ- og
gruppenivå i kommunen
fungerer?

4.2 Er det tilstrekkelig
kompetanse i kommunen til å
drive bolig-sosialt arbeid?
Brukes kompetansen riktig og
effektivt?

4.3 Synes du boligsosiale
ressurser brukes effektivt i
kommunen i dag? Vil det
være gevinster ved å ansette
flere miljøarbeidere?

Bruk av boligsosiale virkemidler

5.1 Hvordan synes du kommunen
bruker de samlede
virkemidlene for å fremme
brukernes boligkarrierer?

5.2 Hvilken kunnskap og
kompetanse synes du de som
jobber med boligsosialt
arbeid har om økonomiske
virkemidler?

5.3 Hvordan brukes Husbankens
tilskuddsordninger strategisk
i forhold til boligsosial
planlegging og nybygging?
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Andre kommentarer

Har du kommentarer til andre
forhold du synes bør komme
fram i denne kartleggingen?
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Vedlegg 2: Sammendrag fra intervjuer i Ringerike
kommune

(sammendraget følger intervjuguidens spørsmålsrekkefølge)

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet på operativt og strategisk nivå

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 1.1 Boligporteføljen. Hvordan ivaretas strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen ihht
boligsosiale behov?

Strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen er regulert i Samarbeidsavtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike Boligstiftelse av 24.11.2011.

Det er et stort behov for boenheter med flere soverom. Behovet knyttes til familiestørrelser og til alenemødre
med flere barn. Forespørsler går til Teknisk Forvaltning som etterspør boliger hos Boligstiftelsen. Når boliger
ikke finnes meldes dette tilbake til Teknisk Forvaltning. For å dekke behov er det derfor påkrevet å gå ut på det
private marked for å etterspørre boliger. Leiekontrakter må da inngås med kommunal husleiegaranti hvis
depositum ikke kan etableres.

Behovet for kommunale boliger i denne kategori er meldt til NAV-leder, som igjen kommuniserer dette til
Eiendomsseksjonen (Teknisk Forvaltning). Teknisk Forvaltning sammen med kommunalsjef Helse- og omsorg
skal så melde behovet videre til Ringerike Boligstiftelse i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene
mellom kommunen og Boligstiftelsen. Erfaringen som Boligstiftelsen har er at slike behov ikke blir meddelt på
disse møtene. Boligstiftelsen har tilgang på kapital til kjøp eller nybygg av boliger. Dette kunne imøtekommet
slike behov.

Boevne er et sentralt moment knyttet til utvikling av boligporteføljen. Flere leietakere har mangelfull eller
fraværende boevne, og dette påvirker kostnadsbildet for kommunen knyttet til vedlikehold og reparasjoner. En
strategisk beslutning om å bygge småhus tilrettelagt for leietakere med mangelfull boevne ble tatt på et tidligere
tidspunkt. To boliger er ferdigstilt, og tre nye er under oppføring. Det knyttes store forventninger til disse
prosjektene.

Dette frigjør andre boliger i porteføljen. Men mest sannsynlig ikke boligtyper som imøtekommer behov.

Salg av boliger er ifølge Teknisk Forvaltning et strategisk tema på de kvartalsvise møtene mellom kommunen og
Boligstiftelsen. Forslag til salg av boliger kommer fra Helse- og omsorg, og kriterier synes å være tilfeldige
(tilstand, beliggenhet). Det hevdes fra Boligsosialt team at det er solgt boliger som kommunen i ettertid hadde
stort behov for. Dette underbygger at salg av boliger muligens er knyttet opp mot tilfeldige kriterier.

Spm. 1.2 Hvordan bør det boligsosiale arbeidet organiseres i Ringerike kommune? Dagens styrker og svakheter

Boligsosialt team framholdes som en styrke ved dagens organisering. Teamet jobber ad hoc og ikke etter vedtak.
To faste stillinger og to prosjektstillinger (èn eksisterende og èn ny) sikrer ivaretakelse av leietakeres
utfordringer knyttet til nærmiljø og praktiske forhold. Også mot flyktninger.

Det hevdes at kommunen mangler et «boligkontor». Synspunktet kan koples til mangel på helhetlig ansvar og
helhetlig planlegging av boligsosialt arbeid. Boligsosialt team hevder at det ikke er helhetlig samhandling i
Ringerike kommune – man sitter på hver sin «tue». Avdelingsleder NAV mener at det boligsosiale arbeidet er
fragmentert og det er usikkert hvem som har ansvar for hva.

Kommunalsjef Helse og omsorg mener at Boligsosial handlingsplan er etterlengtet. Det har vært jobbet lenge
med planen. Planen skal gi konkrete mål for boligsosialt arbeid.
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Rus/psykiatritjenesten mener at tildeling av boliger til vanskeligstilte som ikke mottar andre tjenester fra
kommunen er blitt betydelig bedre etter at NAV overtok denne fra tildelingskontoret.

Flere antyder at hensynet til økonomi og tomgangsleie framtvinger uheldige bosettinger og tildelinger av bolig,
og at ikke riktig leietaker får tilbud om riktig bolig. Når treårskontrakter benyttes vanskeliggjør også dette
muligheten til å få byttet bolig i løpet av treårsperioden.

Spm. 1.3 Hvordan vil du beskrive samhandlingen mellom boligsosialt team og boligforvalter (Ringerike
boligstiftelse og Teknisk Forvaltning)?

Det er ulike oppfatninger av samhandlingen, fra uryddig og uklart, tregt, til helt greit samarbeid mot Teknisk
Forvaltning. Det er bred enighet om at eiendomsfunksjonen på Teknisk forvaltning er et svakt punkt fordi det
er så mange oppgaver og arbeidsmengde lagt på denne funksjonen. Ved ferie og sykdom blir oppgaver ikke
utført, eller det tar lengre tid før iverksettelse.

Rus/psykisk helse erfarer at det tar for lang tid fra vedtak om tildeling av bolig til kontrakt foreligger for
underskriving. Da blir det tomgangsleie. Hvis leietaker har flyttet inn før kontrakt foreligger kan det medføre
restanse på husleie. For å unngå dette er det flere enheter som «maser» på Teknisk Forvaltning, og maser man
mye nok blir det fortgang i kontrakten.

Samhandlingen mellom boligsosialt team og boligforvalter dreier seg i stor grad om definisjoner av normal
slitasje ved utflytting av boliger. Boligsosialt team har oppfølging av leietakere underveis i leieperioden og kan
bistå med rapportering av defekter og vedlikeholdsbehov …. Ved utflytting sjekker Teknisk Forvaltning tilstand,
og kontakter Boligstiftelsen for avklaring av normal slitasje. Teknisk Forvaltning tar kostnaden ved unormal
slitasje, og forsøker å få denne dekket av leietaker.

1.4 Resultatevaluering og rapportering. På hvilken måte måles resultater i boligsosialt arbeid? Hvordan ses
disse mot plandokumenter?

Det finnes ingen konkrete måltall i boligsosialt arbeid. Generell statistikk med antall fordelt på årstall er
forespurt og vil bli levert.

Boligsosialt team har imidlertid et eksempel på gode resultater ved å ha bistått en metadonbruker i arbeid med
å få startlån til finansiering av kjøp av bolig. Prosjektstillingen følger nå opp vedkommende som får hjelp til
forvaltning (økonomi).

Boligstiftelsen er svært negativ til manglende resultater i kommunens del av arbeidet. Boligstiftelsen mener at
forslag til endringer, salg av boliger, nybygg, fortetting av portefølje mm ikke følges opp i kommunen, og at
resultater uteblir.

Spm. 1.5 Hvilket samarbeid skjer på tvers i kommunen for å ivareta boligsosialt arbeid?

Det trekkes fram at det er etablert felles tildelingsmøter i NAV for boliger til vanskeligstilte. Tildelingen foregår
etter etablerte kriterier.

Rus/psykisk helse hevder at samarbeid foregår ved bruk av flinke folk, men at det er for lite folk.

Spm. 1.6 Hvilket samarbeid skjer vis-a-vis eksterne aktører? Mot frivillige organisasjoner? Hvilke?

Hovedstrategien til Ringerike kommune er å ha frivillige som et supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.
Ifølge kommunalsjef er det et godt samarbeide mot Frivillighetssentralen.
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Kommunalsjef mener at bruk av frivillige kan foregå på «fadderprinsippet» ved f.eks oppfølging i boliger der
brukerne har behov for veiledning i forhold til praktiske oppgaver, og der de trenger noen å snakke med om
dette fra tid til annen.

Tjenestene er mer skeptiske til bruk av frivillige. Begrunnelsen er brukernes tilstand som må håndteres av
fagpersonell med riktig kompetanse.

Strategivalg 1: Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 2.1 Kan du beskrive din oppfatning av hvordan boligtildelingsprosessen fungerer?

Det største ankepunktet er historisk betinget ved at vedtak om tildelt kommunal bolig gjør at leietakerne
betrakter leieforholdet som «evigvarende». Statistikk over botid viser også dette. Ny ordning med
tidsavgrensede kontrakter ihht Husleieloven motvirker dette forholdet, men dersom kontrakter fornyes ved
utløp av treårsperioden vil den grunnleggende tanken leve videre. Det er ønskelig med motiverende og
stimulerende arbeid mot leietakere med hensyn til bruk av boligpolitiske virkemidler og finansieringsordninger
(Startlån) som skal medvirke til at man søker botilbud på det private markedet og ikke blir boende i
kommunale boliger.

Tildelingsprosessen starter med søknaden. Denne kartlegges sammen med søker, spesielt med hensyn til
økonomi, og det fattes et vedtak. Vedtaket er enten avslag, ventelistevedtak eller adressevedtak.

Ventelistevedtakene settes opp på en liste som tas opp på ukentlige tildelingsmøter. I tildelingsmøtene er det to
representanter fra boligsosialt team og avdelingsleder rus/psykiatritjenesten. Tildelerkontoret er også
oppnevnt, men har av ressursmessige årsaker valgt å ikke møte. De sender sine saker inn i møtet med
representanten fra rus/psykiatri.

Nye søknader vurderes sammen med ventelistevedtakene.

For adressevedtakene (tildelt bolig) er det leietaker som tar kontakt med Teknisk Forvaltning for visning og
husleiekontrakt.

Boligsosialt team foretar hjemmebesøk på alle nye leietakere innen en måned etter innflytting. Skaffer seg
oversikt over boevne. Ved utfordringer knyttet til boevne er det prosjektstillingen som kommer inn for
veiledning og hjelp.

Teknisk forvaltning mener det er vanskelig å få ned botiden på tildelte botilbud fra Tildelerenheten, mens det
for vanskeligstilte innenfor NAV er mulig å få botiden ned. Blir færre og færre uoppsigelige kontrakter – disse
fases ut etter hvert.

Rus/psykisk helse mener brukerne har konstant behov for leie av bolig.

Spm. 2.2 Kjenner du til hvordan det prioriteres i tildelingen og bør noe endres?

Boligsosialt team mener at hensyn til bomiljøet er viktig. De har flere ganger vært skeptiske til tildelinger, men
erfarer også at det har gått bra.

Rus/psykisk helse er i tildelingsteamet. Rus/psykisk helse blir prioritert, og det samme med barnefamilier.

Boligstiftelsen får ikke nødvendige innspill i dialogmøtene med kommunen. Dette har som konsekvens at
boligporteføljen ikke møter behovet, spesielt for boliger med flere soverom.
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Spm. 2.3 Bomiljø – hvordan synes du kommunens arbeid framstår mot bomiljø, naboer og andre for å motvirke
klager og forebygge konflikter?

Kommunale utleieboliger er geografisk beliggende hovedsakelig i nærområdet rundt Hønefoss, men også i
Sokna, Hallingby, Tyristrand og Nes. En problemstilling er at leietakere skiftes ut og at bomiljøet kan bli endret
som følge av leietakeres boevne og adferd. Det forsøkes tas hensyn til hvilke type leietakere som tildeles boligen
i aktuelt bomiljø. Erfaringene er likevel delte under gjennomføringen av botiden.

Spredt beliggenhet anses som viktig slik at ikke kommunale utleieboliger samles i «ghettoer». Hensynet til
effektiv drift rundt forvaltning tilsier at Boligstiftelsen ønsker størst mulig samling av kommunale utleieboliger.
Større blokker med eldre beboere er ikke problemer, men når yngre leietakere tildeles bolig her blir det
utfordringer og problemer med en gang.

Spm. 2.4 Sirkulasjon – hva er din oppfatning av sirkulasjonen i boligene og hvilke faktorer påvirker denne?

Få kommentarer. Kun en kommentar knyttet til tomgangsleie som NAV betaler.

Spm. 2.5 Private leiemarked – hvilke utfordringer og muligheter ser du ved samarbeid her?

Når bruker/søker ikke fyller vilkår for kommunal bolig hjelpes disse over til private leiemarked.

Utfordringene er blant annet at kommunen ikke kan drive boveiledning og annen oppfølging mot brukeren
dersom ikke brukeren mottar andre tjenester fra kommunen. Det er søkt prosjektmidler for å følge opp også de
som bor i private boliger, men dette er ikke innvilget.

En annen utfordring er husleiegaranti. Private utleiere ønsker oftest depositum, men dette kan ikke kommunen
betale for brukeren. Depositum er brukerens egne midler, og kommunen kan da gi lån til depositum. Dette
gjøres ikke ofte, det blir heller gitt husleiegaranti.

Rus/psykiatritjenesten bruker en del private utleiere fordi reglene om husdyrhold er mer liberale. I kommunale
boliger er det ikke tillatt med husdyr.

Spm. 2.6 Husbanken anbefaler prinsippet om kostnadsdekkende husleie, som også er tatt inn som strategisk
valg i Boligsosial handlingsplan. Er dette innført ved fastsetting av husleier?

Dette er ikke innført. Stor usikkerhet rundt definisjonen av kostnadsdekkende husleie, spesielt drifts- og
vedlikeholdskostnader. Det skal settes ned en egen gruppe i kommunen som skal se nærmere på dette.

Ifølge Teknisk Forvaltning snakker politikerne om både markedsleie og om kostnadsdekkende husleie. Hva som
skiller disse er mer uklart.

Intervjuobjektene mener nå at husleiene i kommunale boliger er direkte sammenlignbare med private
utleieboliger. Noen mener også at leien i kommunale boliger ligger over sammenlignbare private utleieboliger.

Teknisk Forvaltning sier at «tidligere gikk leieutgiften til Boligstiftelsen under teknisk, nå går den under helse-
og omsorg. Det er helse og omsorg som har risikoen for tomgangsleie. Redusert boveiledning medfører ofte
høyere kostnader for teknisk forvaltning (reparasjoner, unormal slitasje). Boligstiftelsen setter leiepris til
kommunen. De tar ikke hensyn til tilstanden på leilighetene når de setter leieprisen? I juni hvert år skal
stiftelsen melde til kommunen hva de skal ha i vederlag. Tror at en kostnadsdekkende husleie vil bli høyere
igjen (over det private markedet)»
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Spm. 2.7 Midlertidige botilbud – hvordan defineres disse og hvilken effekt har de for brukernes boligkarriere?

Ramsrud er et hybelhus uten bemanning der to hybler er øremerket som midlertidige botilbud. Ifølge NAV er
behovet godt dekket. Ifølge kommunalsjef er behovet for midlertidige boliger svingende. Hyblene på Ramsrud
betaler NAV fast leie på hele året, og plasserer selv brukere der. Ringerike kommune benytter ikke hoteller og
pensjonater. Kommunen har kontakt med noen campingplasser.

For boligkarrieren er det uten tvil midlertidighet over botilbudet på hyblene på Ramsrud. Leieperioden/botiden
er begrenset til tre måneder. Det betyr at brukeren må finne annet botilbud i løpet av denne tiden, enten
kommunalt eller i privatmarkedet. En midlertidig plassering på Ramsrud kan ikke være lenger enn tre
måneder.

Teknisk forvaltning har ikke kontrakter av midlertidig varighet. Det utstedes treårskontrakter. Ramsrud faller
inn under disse vilkårene og NAV betaler kontinuerlig for tilbudet.

Spm. 2.8 Kan vedlikeholds-/oppussingsperioden på tre måneder forkortes? Hvordan?

Boligstiftelsen har i dag 90 dager på å utføre egnet vedlikehold/oppgradering av en boenhet fra det tidspunkt
hvor dette bestilles fra Teknisk Forvaltning etter utflytting av leietaker.

Problemstillingen kan være kostnader, hva som skal gjøres, bestillingstider, prioriteringer mm.

Hvis det er en boenhet som kun trenger maling kan denne likevel stå tom i lang tid før arbeidet påbegynnes pga
prioriteringer blant boenhetene. Tomgangsleien betales av kommunen gjennom den årlige leieavtalen.

Boligstiftelsen har statistikk som sier at i de tre siste årene har det i gjennomsnitt tatt 58 dager fra behov meldes
til boenheten har hatt ferdigbefaring. 7 boliger har gått over 90 dagersfristen. Skyldes bestillingstider.

Ifølge Boligstiftelsen og Teknisk forvaltning var det et stort behov for oppgradering og vedlikehold av
boligmassen. Boligstiftelsen har vedlikeholdt/oppgradert 230 boliger de siste tre årene. Nåværende standard er
beskrevet som «nøktern» av Boligstiftelsen, mens enhetene beskriver standarden som meget god.

Ifølge Boligstiftelsen har det vært nødvendig med 90 dagers frist for å kunne prioritere og utføre nødvendig
arbeid. Etter hvert som oppgraderingen av boligmassen blir ferdig, kan nok denne fristen bli kortere.

Ifølge Teknisk forvaltning er det nå ca 20 boliger som skal pusses opp/oppgraderes. Boligstiftelsen har fått i
oppdrag å totalrenovere boliger de siste tre år. Det er kommunen som betaler for dette gjennom årlig leieavtale.
Med økte husleier dekkes også dette inn igjen – men følgekostnader kan være økt utbetaling av stønad til
dekning av økt husleie.

Spm. 2.9 Hvordan vil du beskrive boligstandarden på utleieboligene? Hvordan bør standarden være når boliger
skal selges i «leie til eie»-programmet?

For de boligene som Boligstiftelsen har oppgradert er det nøktern og god kvalitet (Teknisk Forvaltning).
Standarden på øvrige boliger er svært varierende. Lang botid forhindrer oppgraderinger, og standarden kan
være mer mangelfull. Leietakere fremmer oppgraderingsbehov underveis men det blir sjelden gjort noe med
det.

Ifølge Boligstiftelsen er det leietakere uten boevne som øker totalkostnadene pga stort vedlikeholdsbehov
underveis i botiden. Nå er det bygget småhus i Hvamsboveien som er tilrettelagt denne brukergruppen.

Ingen kommentarer til hvordan standarden bør være ved salg.
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Spm. 2.10 Foreligger det data som kan anslå ventetid fra vedtak til innflytting?

Ifølge Boligsosialt team er det gjennom Gerica mulig å få ut vedtaksdato og dato for innflytting

Teknisk Forvaltning blir kontaktet av leietaker når vedtaksbrevet er mottatt. Det avtales visningsdato, og
deretter innflyttingsdato.

Spm. 2.11 Har du andre innspill til hvordan øke gjennomstrømmingen av kommunale utleieboliger?

Avd.leder NAV mener det er mangel på egnede boliger, for få større boliger. Må ut på det private markedet for å
finne egnet bolig. I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen kunne «bestille» egnede boliger utfra
behovet fra Boligstiftelsen.

Kommunalsjef mener også at det mangler store boliger med flere soverom. Det er mange enslige forsørgere
med mange barn.

Strategivalg 3: Fra «leie til eie»

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 3.1 Hvilken målgruppe mener du best egner seg til dette programmet?

Sammenfallende synspunkter på dette er langtidsboende med god boevne.

Økonomirådgiverne mener det er for lite tilskudd fra Husbanken, og det er heller ikke kommunalt tilskudd.
Lånerammen blir da for stor til å kunne betjene. Startlånsrammen bestemmes av kommunen. Kan iallfall dekke
egenkapitalkravet.

Kommunalsjef mener målgruppen er de som har bodd lenge i boligene, forutsatt at det iverksettes motiverende
samtaler med disse. Hva kan kommunen hjelpe med? Det er ikke gitt at alle kan eie egen bolig, kompetansen til
å avdekke hvem som er i målgruppen må kommunen ha.

Boligsosialt team hevder at husleier i nyoppussede boliger fastsettes etter hva som ligger på Finn.no – noe som
kan være sterkt misvisende og ikke reelle leier. De mener at barnefamilier og flyktninger er målgruppen for å
kjøpe bolig.

Rus/psykiatri tjenesten har også brukere som kan komme inn i målgruppen. Startlån har vært brukt, spesielt av
boligsosialt team under oppfølging i boliger. Mange av brukerne innen rus/psykiatri har stor gjeld.

Spm. 3.2 Hvilke boliger mener du bør selges først? I hvilket område?

Tildelingskontoret mener det viktigste er å selge uegnede boliger. Eksempelvis Elvegata, små boliger og dyre i
drift. Bør selge små boliger som ligger spredt. Foreslår også Sokna – der det er frittliggende boliger med egen
inngang og uten bemanning.

Flyktningetjenesten mener at leiligheter i borettslag er de viktigste å selge. Flyktninger vil helst bo i sentrum,
men dette handler om holdningsendring og tilvenning. Når tjenesten erfarer at det er et eiepotensiale bes
flyktningene ta kontakt med økonomirådgiverne på NAV.

Rus/psykisk helse anbefaler salg av Lagesens gate.
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Teknisk Forvaltning mener at det er vanskelig å selge enkeltleiligheter i blokker der kommunen disponerer flere
leiligheter. Da må disse seksjoneres ut. Mener at borettslagsleiligheter og enkeltstående boliger må være best å
selge.

Boligstiftelsen ønsker fortetting av boliger for å få kostnadseffektiv drift. Spredte borettslagsleiligheter er greit å
starte med, sammen med frittstående enheter. Eksempel Harald Hardrådesgt 4.

Spm. 3.3 Ved salg – hvilket oppfølgingsarbeid mener du bør prioriteres overfor brukerne som kjøper?

Ingen spesielle kommentarer knyttet til dette.

PwCs oppfatning er at boligsosialt team utøver oppfølging med praktiske oppgaver som kan knyttes til
forvaltning av eierskapet.

Spm. 3.4 Har du andre innspill til hva kommunen bør fokusere på for å lykkes med «leie til eie»-prosjekt?

Ingen spesielle kommentarer knyttet til dette. Kommunalsjefen trekker fram at kommunen må gjøre folk i
stand til å mestre egen hverdag. Boveiledning kan knyttes til dette?

Strategivalg 4: Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 4.1 Hvordan registreres og samles kunnskap om målgruppers behov for tilrettelegging og
oppfølgingstjenester?

Tildelingskontoret og flyktningetjenesten mener boveiledning er hensiktsmessig. For flyktninger trekkes
spesielt fram boligsosialt teams «bosettingsskole» som et viktig virkemiddel.

Kommunalsjefen stiller spørsmålstegn ved hvor mye på tilbudssiden kommunen trenger å være? Hun mener at
konseptet med hverdagsrehabilitering kan overføres til boligpolitikken ved at f.eks leie til sparing-konseptet
kan innføres slik at leietakere sparer opp til egenkapital ved kjøp.

Rus/psykisk helse mener at bemanning er et nøkkelord for denne brukergruppen. Ramsrud er et eksempel i dag
– ubemannet hybelhus. Var tidligere «lett bemannet» ved en tilstedeværende vakt som man kunne henvende
seg til. I dag fungerer hybelhuset uten tilsyn. Rus/psykisk helse ønsker en botrapp som inneholder
bomuligheter fra lett starthjelp til full bemanning.

Spm. 4.2 Hvordan synes du boligsosial oppfølging på individ- og gruppenivå i kommunen fungerer?

Avd.leder NAV trekker fram Drammen som et eksempel, der stilling som Boligsjef fikk ansvar for alle tjenester
og aktiviteter innen boligpolitikken. Føler at det mangler ansvar og myndighet i dagens organisering i
Ringerike. Mangler gode rutiner – disse må på plass.

Flyktningetjenesten trekker fram at det er flyktningeteamet som følger opp de som bor i boligen, ikke det
boligsosiale teamet. Flyktningetjenesten har ikke egne miljøarbeiderstillinger, men har en ansatt som får slike
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oppgaver nå. Der flyktningeteamet etterspør boveiledning og økonomisk rådgivning mot flyktninger erfarer de
at ressursene ikke kommer ut – de sitter «fast» på rådhuset.

Rus/psykisk helse trekker fram forholdet som går på at deres brukere ofte har tjenester fra hjemmetjenesten i
tillegg til at de er leietakere i kommunale boliger. Hjemmetjenesten jobber på vedtak og kan ikke lære folk å bo
eller drive boveiledning. Det må boveiledere/miljøarbeidere gjøre. Brukerne har ofte kompliserte
problemstillinger som går langt utenfor hjemmetjenestens ansvar.

Økonomirådgiverne driver med økonomisk kartlegging og rådgivning, og i de tilfeller de ser på hvilke
muligheter startlånsordningen gir viser beregninger at det i de fleste tilfeller er billigere å leie enn å etablere lån
for å kjøpe. Kan ha sammenheng med at flere leietakere ofte har til dels høy gjeld knyttet til forbrukslån mm.

Teknisk Forvaltning trekker fram at justering av husleien til «gjengs leie»» medførte mange henvendelser til
tross for at leietakerne var varslet om dette skriftlig seks måneder tidligere. Slik varsling anses som en del av
den boligsosiale oppfølgingen, men det er ikke tilstrekkelig å varsle seks måneder i forkant – det må også
sendes ut et mellomvarsel i forkant av virkningsdatoen. Også forståelsen av hvorfor husleien økte var vanskelig.
Det hadde ikke skjedd noe i leiligheten som skulle tilsi slik økning.

Spm. 4.3 Er det tilstrekkelig kompetanse i enhetene til å drive boligsosialt arbeid? Brukes kompetansen riktig
og effektivt? Hvilken kompetanse synes du mangler?

Avd.leder NAV mener at det er mye kompetanse hos den enkelte, men systemet er ikke rigget til å utnytte
kompetansen. Dette skyldes at ansvar og myndighet er fragmentert. Lederansvar. Boligstandarden er blitt
betydelig bedre etter at Boligstiftelsen overtok ansvaret. Nå må det ryddes opp i rollene til alle de ulike
tjenesteytere og personer som er inne i boligene. Hva er hovedmålet med arbeidet til miljøarbeidere,
psykiatriske sykepleiere, boligsosialt team?

I tillegg peker avd.leder NAV på at endringen i 2009 som følge av dårlig kommuneøkonomi har medført at alle
virksomhetene er opptatt av å holde budsjett mer enn å sette brukeren i fokus.

Boligsosialt team mener at teamet selv står for den kommunale boligsosiale kompetansen. De trekker frem
manglende boligsosial kompetanse i Teknisk Forvaltning ved at de ikke ønsket å utstyre småhusleilighetene
med oppvaskmaskin – dette måtte boligsosialt team krangle seg til å få installert. Boligsosialt team mener at det
ikke er mulig å forlange av personer uten boevne at de skal vaske kopper og servise manuelt. Oppvaskmaskin er
ikke luksus i dag, men en nødvendighet i forhold til renslighet. Boligsosialt team har vært med i prosjekteringen
av småhusene. Mange av innspillene er ikke tatt med eller fulgt opp i prosjektet. Boligsosialt team mener at
holdningen til Eiendomsservice er at det ikke er nødvendig å ha det påkostet og fint i boliger når dette likevel
blir ødelagt og ramponert under botiden.

Spm. 4.4 Synes du boligsosiale ressurser brukes effektivt i kommunen i dag? Hvilke gevinster vil kommunen
oppnå ved å ansette flere miljøarbeidere?

Avd.leder NAV fremholder at manglende koordinering av ressurser og –bruk medfører at ressursene ikke
brukes effektivt. Mer målrettet bruk av miljøarbeidere og psykiatriske sykepleiere hadde gitt mer riktig innsats
mot brukeren. Bruk av tverrfaglige team trenger en koordinator.

Tildelingskontoret mener at flere miljøarbeidere inn i tjenesten hadde vært en merverdi. Det stilles spørsmål
ved arbeidstid – det antas at miljøarbeidertjenesten jobber på dagtid mens behovet hadde vært like mye på
kveldstid og i helger.

Brukere innen rus/psykisk helse trenger mest mulig faste personer å forholde seg til. Skepsis til at
hjemmetjenestens mange personer kommer og går for å utføre sine tjenester. Flere miljøarbeidere kan skape
noe av det samme? «Før hadde vi et boligteam på fem personer, men på grunn av nedbemanning ble det kun to
igjen. Da fungerer det ikke på samme måte». Ambulant team på Røyse fungerer bra til samtaler med brukere
som har behov for å prate. Andre har andre behov.
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Økonomirådgivernes oppfatning er at flere miljøarbeidere inn i tjenesten hadde forhindret utkastelser fordi
problemer av økonomisk karakter hadde blitt avdekket tidligere.

Bruk av boligsosiale virkemidler

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 5.1 Hvordan synes du kommunen bruker de samlede virkemidlene (tjenester, bolig og Husbankens
virkemidler) for å fremme brukernes boligkarrierer?

Avd.leder NAV har en oppfatning om at det burde vært organisert en ny, samlende enhet som ivaretar og
samler alle som følger opp i boliger. En enhet som ivaretar helheten. Boligkarriere for den enkelte betinger at
noen følger opp den enkelte og setter mål og forventninger. Mener at de eneste som tenker på dette er NAV.

Tildelingskontoret henviser til NAV vedrørende bruk av virkemidler. Tildeler kun bolig.

Boligsosialt team mener at miljøarbeidertjenesten burde vært driftet sammen med teamet under felles ledelse,
og med tanke for hjelp til selvhjelp. Prosjektstilling som miljøarbeider (kommer) skal ikke jobbe timebasert,
men heller ad-hoc.

Økonomirådgiverne mener at kommunen ikke skal konkurrere med det private bankmarkedet. Kommunen kan
øke startlånrammen, men dette betinger også at boligtilskuddsrammen må øke for å unngå for store lån på den
enkelte. Brukere med uføretrygd vil ikke kunne kjøpe og eie bolig.

Spm.5.2 Hvilken kunnskap og kompetanse synes du enheter som er knyttet til boligsosialt arbeid har om
økonomiske virkemidler?

Startlångruppa/økonomirådgiverne fremholdes som de med god kompetanse på økonomiske virkemidler. Det
sies at man ikke tar noen sjanser og dette forstås slik at utmålingen av startlån gjøres innen forsvarlige rammer.

Økonomirådgiverne sier at 70% av de som faller inn under arbeid med gjeldsrådgivning har vært enslige. De
sier videre at forventninger til kommunalt boligarbeid er store, og at det for unge enslige uten bistand fra
foreldre ikke er andre muligheter enn å flytte i bokollektiv og finne jobb for så å få lån i ordinære banker.

Teknisk forvaltning er av den oppfatning at bruk av økonomiske virkemidler følges godt opp av kommunen.

Spm.5.3 Hvordan brukes Husbankens tilskuddsordninger strategisk i forhold til boligsosial planlegging og
nybygging?

Ingen direkte svar på dette spørsmålet.
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Strategivalg 2: Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Ringerike kommune har hatt flere gjennomganger av husleiene, og det har også vært flere økninger. Prinsippet
om husleieøkning til «gjengs leie» er delvis fulgt og gjennomført. Oppregulerte husleier er nok nærmere en
markedsleie enn en definert «gjengs leie».

Et interessant forhold i husleielovens §4-3 vedr justering opp/ned til gjengs leie er at dette gjelder både for
utleier og leietaker. Kravet er at dette skjer innenfor de siste seks måneder av en treårs-kontrakt. Før dette er
det kun årlig justering ihht indeks som er mulig å få til.

Boligporteføljen som Ringerike kommune disponerer består av både nyoppussede boliger og eldre, nedslitte
boliger. Disse kan være plassert i samme husrekke, blokk eller i samme nabolag. Det er kun ved utflytting at
boligen kommer til vurdering for fornyelse eller oppgradering. Fastsatt husleie varierer også avhengig av
boligens standard og tilstand.

Husleien for nyoppussede, oppgraderte boliger er fastsatt av eiendomsavdelingen og vil framstå som en husleie
i tråd med markedsleien.

Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe i kommunen som skal vurdere innføringen
av dette prinsippet, som innbefatter drifts- og vedlikeholdskostnader samt avkastningen boligkapitalen kunne
fått ved alternativ anvendelse.

Strategivalg 5: Samarbeid med frivillige

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Ringerike kommune har vært moderate i forhold til samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor
boligsosialt arbeid. Intervjuobjektene har ingen direkte erfaring med dette.

Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune en strategi som går ut på at bruk av frivillige skal være som et
supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.

Andre kommentarer

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm: Har du kommentarer til andre forhold du synes bør komme fram i denne foranalysen?

Avd.leder NAV stiller spørsmål ved om boligtildelingen bør ligge på NAV? NAV dreier seg om arbeid og
aktivitet.

Tildelingskontoret mener det er viktig å tenke effektivisering, og selge boliger som medfører dyr drift. Det
framholdes også at det er viktig å ha en overordnet funksjon for boligpolitikk i kommunen, en stilling som har
oversikt over virkemidler og ressursbruk og som kan sørge for at dette samordnes og blir effektivt.
Tildelingskontoret trenger også å få utviklet gode interne rutiner, dette er nedprioritert pga ressurstilgangen.
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Boligsosialt team etterlyser samhandling i kommunen. Samhandling utfra felles ansvar.

Flyktningetjenesten understreker at bosetting av flyktninger er krevende, og trenger mye og tett oppfølging
lenge.

Økonomirådgiverne mener at det er et tankekors at så lenge brukere har kommunal bolig så er det tett
oppfølging og boveiledning. I det øyeblikket de leier privat så stopper all oppfølging. Videre poengteres at de
behandler 200 gjeldssaker på tre ansatte. 100 saker der det utføres forvaltning av innteker. Inkluderer også
refinansieringssaker. Det understrekes også at for brukere som er hjulpet over i egen eid bolig – med bruk av
statlige virkemidler – så dukker det umiddelbart opp krav om inkassogjeld som har ligget på vent hos
inkassoselskaper. Med en gang du eier noe så kommer gamle krav fram igjen, og kreditorer tar da pant i
boligen.

Boligstiftelsen påpeker feil i Boligsosial handlingsplan. Dette rettes opp. De påpeker at det ikke er noe press på
boligmarkedet i Ringerike, større press i Hole.



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6877-3  Arkiv:   

 

Sak: 100/15 

 

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 
 

Behandling i Formannskapet 03.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6877-2  Arkiv:   

 

Sak: 32/15 

 

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015: 

 

Per Askilsrud (Krf) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/6877-1   Arkiv:   

 

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom 

Stjernegruppen Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble 

inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen 

Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette. 

StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.  

 

Beskrivelse av saken 

StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i 

2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i 

kommunens boligsosiale handlingsplan. 

Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og 

rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i 

forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye 

hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre 

inntekter, og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.  

Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en 

avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på 

kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og 

kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante. 



StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den 

måten «importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg). 

De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning. 

Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at  manglende husleie fra klienter ble 

en realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving 

eller utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing 

nødvendig på grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot 

klientene selv håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet 

å disponere vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet 

«presset inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange, 

og konfliktgrunnlagte likeens. 

I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det 

etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik 

avtale er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har 

medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om 

dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er 

utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr. 

setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per 

kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier 

boenhetene for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende 

mellom klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette. 

Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for 

diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med 

husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet 

20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før 

1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016. 

 

Vedlegg 

 Tidligere avtale av 30.6.2005 

 Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004. 

 Forslag til revidert avtale 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2015 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 











Samarbeidsavtale 

mellom 
StjerneGruppen Ringerike AS 

og 
Ringerike kommune 

om 
drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase 

 
 

 I. Bakgrunn 

Avtaleparter 

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom: 

StjerneGruppen Ringerike AS, Sundgaten 10, 3510 Hønefoss, foretaksnummer 980815366 

og 

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, foretaksnummer 940100925 

 

 II. Formål 

StjerneGruppen Ringerikes bosenter har som formål å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere 
som vil ut av problemet sitt og personer med avhengighets- og rusrelaterte problemer samt 
personer med psykiske problemer. Virksomheten er basert på Blå Kors Norges formål og 
verdigrunnlag. Virksomheten skal til enhver tid drives etter gjeldende vedtekter for 
StjerneGruppen Bosenter. 

 

III. Forpliktelser  

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter til å bidra med følgende 
innsatsfaktorer:  

 
Gjensidige forpliktelser  

 Partene skal sørge for en gjensidig dialog  

 Partene skal gjøre samarbeidsavtalen kjent internt i begge organisasjoner.  

 Partnere skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevante utviklinger innen 
fagfeltet. 

 Partene er enige om at klienter knyttet til StjerneGruppen Ringerikes ulike tiltak eller 
klienter som boligteamet ser kan dra nytte av tiltakene til StjerneGruppen skal ha 
fortrinnsrett til bolig i bosenteret. 

 Partene er enige om at bosenteret kan avvise klienter som ruser seg aktivt og de som 
erfaringsmessig ikke selv vil kunne greie å håndtere egen økonomi slik at husleien blir 
betalt. Skal disse få tilbud ved bosenteret må leietaker selv gjøre en avtale med NAV 
om disposisjon av midler slik at husleien blir overført direkte til StjerneGruppen 
Ringerike AS hver måned. 



 
 
Ringerike kommune forplikter seg til:  

 Å ta ansvar for å disponere ledige leiligheter til andre som er i behov av midlertidig 
husvære med tilrettelagt tilsyn. Dette kan være mennesker med psykiske 
problemstillinger, flyktninger eller andre med spesielle behov. 

 Å dekke husleien i perioder der leiligheter blir stående vakante 

 Å ikke henvise klienter som klart ikke er i posisjon for behandling eller en rusfri 
tilværelse til StjerneGruppens bosenter. 

 

StjerneGruppen Ringerike AS forplikter seg til:  

 Å varsle kommunen så tidlige som mulig om eventuelle vakanser. 

 Å kreve inn/drive inn ubetalt husleie og eventuelle merkostnader leietager påfører 
huseier ved hærverk og lignende. 

 Å sørge for at refusjonskrav for manglende husleie vedlegges nødvendig og riktig 
dokumentasjon for kravet. 

 

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring  

 Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden.  

 Refusjonskrav fremmes ovenfor kommunen hvert ½-år 

 
Tvister  

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten 
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av 
avtalen en mulig konsekvens.  

 

V. Avtaleperiode  

Denne avtalen er gyldig for perioden 1.2.2016 - 1.2.2021.  

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.  

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir 
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade det 
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for 
øvrig på en slik måte som skaper negativ omtale av den annen part. 

 

 

Hønefoss den      /   - 2015 

 

 

            Styreleder                                                                                                       Ordfører 

StjerneGruppen Ringerike AS                                                                          Ringerike kommune 



 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8820-3  Arkiv: 234 F00 &23  

 

Sak: 107/15 

 

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Forslag fra Christine Granlund (Frp): 

 

«Ringerike kommune søker om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse- og 

omsorgstjenester.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling og Granlunds forslag, 

ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8820-4  Arkiv: 234 F00 &23  

 

Sak: 33/15 

 

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 16.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8820-2  Arkiv: 234 F00 &23  

 

Sak: 35/15 

 

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8820-1   Arkiv:   

 

Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av 

omsorgstjenester. Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i 

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 



Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 

Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken 

modell de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en 

jevn fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre 

nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 

tjenester og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 



I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige 

inntekter videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten 

i kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til 

omsorgstjenester, uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling 

av kommunale omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester 

og utvikling av nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere 

budsjettfordelingen av det øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 



Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de 

omstillingsprosesser som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og 

nødvendig framtidsrettet utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort 

prosjekt inn i kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet 

parallelt med de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på 

det pågående arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 



kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 

modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal 

skje etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i 

realiteten frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

                                                 
i InnsatsStyrt Finansiering 
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Kirsten Petersen
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statl¡g finansiering

På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering
av omsorgstjenester.

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle
tjenestemottakere.

De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres.

To ulike modeller skal prøves ut:

Modell A

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke
tjenesteproduksjonen.

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Kirsten Petersen, flf .:24163188
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo " Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo 'Tlf.: 810 20 050
Faks:24 16 3û 01 , Org.nr.: 983 544 ô22 . postmottak@helsedir.no " wvwv.helsedirektoratet.no



Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte
tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette
å håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene
stå ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir
som i dag.

Modell B

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren
øremerkes gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune.

Finansierinq

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i

kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet tildeler midlene til
kommunene gjennom:

. Modell A. Øremerket tilskudd og en statlig prismodell

. Modell B: Øremerket tilskudd.

Roller oo ansvar

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen.
Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med
Helsedirektoratet. Avtalen vil regulere og beskrive kommunens og Helsedirektoratets
roller og ansvar i forsøksperioden.

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i.

De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av
Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få opplæring.

Kriterier for deltaoelse

. Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.

. Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven
<tildeling av omsorgstjenester> adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt
kunne skille disse før forsøksoppstart.

. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester
bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.

. Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av
omsorgstjenester.

-2-



Kommunen må tilrettelegge for å kunne ?,1øpe tjenester fra andre leverandører
hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.

Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid

om forsøksordningen med Helsedirektoratet.

Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller
sio@helsedir.no

Vennlig hilsen

Anette Mjelde e.f.
Fungerende divisjonsdirektør

Michael Christian Kaurin
Fungerende avdelingsdirektør

Do ku m e ntet e r godkje nt e I ektro n isk

Vedlegg Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer
for forsøket og søknadsprosess.

Kopi:
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund (KS)

a

a
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9100-3  Arkiv:   

 

Sak: 108/15 

 

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune vedtas.  

2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor 

brukermedvirkning er ivaretatt.  

Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016.  

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune vedtas.  

2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor 

brukermedvirkning er ivaretatt.  

Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 
 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9100-5  Arkiv:   

 

Sak: 22/15 

 

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas. 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 16.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som råd for funksjonshemmedes innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9100-4  Arkiv:   

 

Sak: 34/15 

 

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune vedtas. 

2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor 

brukermedvirkning er ivaretatt.  

      Ny sak fremmes innen  utgangen av februar 2016 

 
 

Behandling i Eldrerådet 16.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9100-2  Arkiv:   

 

Sak: 36/15 

 

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune vedtas. 

2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor 

brukermedvirkning er ivaretatt.  

      Ny sak fremmes innen  utgangen av februar 2016 

 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015: 

 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) til nytt punkt 2: 

«Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor 

brukermedvirkning er ivaretatt. 

Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag og Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens 

innstilling til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9100-1   Arkiv:   

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger 

brukeren kan stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet 

mellom bruker og tjenesteleverandør. 

I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse 

og presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke 

forventninger innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, 

og svært forpliktende for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for 

et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. 

Forslaget til serviceerklæring har blitt til gjennom innspill fra verneombud og 

«forflytningsmedarbeidere», representanter fra «hverdagsrehabilitering», fysio - og 

ergoterapitjenesten og Tildelingskontoret. Forslaget er ført i pennen av en arbeidsgruppe 

bestående av Rune Faksvåg, Marianne Ruhmor Berge og Anette Sulland. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter forslaget til serviceerklæring som et godt og oppklarende dokument 

når det gjelder hvilke forventninger brukere, pårørende og andre kan ha til helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune, og anbefaler dette vedtatt. 

Rådmannen er oppmerksom på at et foreløpig utkast er tatt i bruk og publisert på 

kommunens hjemmeside 20. juli d.å.. Endelig serviceerklæring vil bli implementert etter 

politisk behandling i november 2015. 



 

Vedlegg 

 Forslag til serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

Formål 

Denne serviceerklæringen ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i 

kommunen. Formålet med dokumentet er å legge til rette for et godt 

samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske 

forventninger til tjenestene.  

Overordnede målsettinger 

Kommunen tildeler tjenester ut fra en helhetligstenkning. Det legges vekt på 

forebygging, tidlig innsats og iboende ressurser hos brukeren. Målet er å bidra 

til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo 

hjemme lengst mulig.  

Hva kan du forvente? 

 Alle som henvender seg til oss skal få en høflig og respektfull mottagelse.  

 At våre ansatte forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg.  

 At vi overholder taushetsplikt 

 At alle ansatte som kommer hjem til deg har synlig ID-kort 

Hvem kan få bistand? 

 Du oppholder deg i Ringerike kommune 

 Du er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det 

daglige.  

o Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. 

Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din 

helsetilstand og livssituasjon for øvrig.  

o Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen 

av ditt behov for hjelp 

Hva slags bistand kan du få? 

 Vi kan bidra på mange måter, blant annet praktisk og personlig bistand i 

hjemmet, opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, 

hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, matombringing, omsorgslønn, 

støttekontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning, avlastning og 



institusjonsplasser mv. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd 

med deg.  

 Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og 

bygger på ressursene hos deg. 

 Nærmere informasjon om de ulike tjenestene finner du i «Veileder for 

tildelingspraksis». Denne får du ved henvendelse til Tildelingskontoret, tlf 

32 11 76 35.  

Hvordan kontakte oss? 

 Du kan søke om de fleste av våre tjenester via søknadsskjema som du 

finner elektronisk på www.ringerike.kommune.no, eller kontakt 

servicetorget tlf 32 11 74 00. 

 Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet, eller hjelp til å fylle ut 

søknaden, kontakt Tildelingskontoret på tlf 32 11 76 35.  

Saksbehandling av tjenester søkt via Tildelingskontoret 

 Innen en uke etter at vi har mottatt søknaden, vil du få brev om når du 

kan forvente at saken er ferdigbehandlet.  

 Vi vil ta kontakt med deg og kartlegge ditt behov og dine ressurser. En 

slik samtale kan foregå hjemme hos deg, eller på vårt kontor.  

 Dersom behovet er mer akutt, vil vi ta kontakt med deg så snart som 

mulig, senest innen tre dager fra mottatt henvendelse.  

 Innen åtte uker etter at vi har mottatt søknaden, vil du få et begrunnet 

vedtak med tildeling eller avslag.  

 Dersom tjenesten du tildeles er en betalingstjeneste, vil prisen 

fremkomme av vedtaket.  

Hva forventer vi av deg?  

 At du selv, eventuelt sammen med pårørende, utfører de funksjoner du 

selv kan klare 

 At du er til stede når vi kommer, eller gir beskjed i god tid dersom du ikke 

er hjemme 

 At du gir tillatelse til at vi setter opp en nøkkelboks, slik at vi kommer inn 

til deg dersom du ikke kan åpne døren selv. 



 At du sørger for lett tilgang til boligen din, også vinterstid. Dette 

innebærer at det må måkes og strøs. (Dersom du ikke er i stand til å 

måke etc., må du evt. søke om bistand til dette. Dette kan innvilges som 

praktisk bistand etter behov, og er i så fall en betalingstjeneste.) 

 At du går til anskaffelse av enkle hjelpemidler som f eks kjøkkenartikler, 

gripetang, strømpepåtrekker, skråpute, forhøyningsklosser og 

støttehåndtak m.m. hvis disse kan medføre at du blir selvhjulpen.  

 At du tillater bruk av hjelpemidler som kan avlaste de som skal yte deg 

bistand.  

 At du tillater tilpasning med hjelpemidler i boligen din, f eks 

terskeleliminatorer, enkle heisanordninger, toalettforhøyer, komfyrvakt 

etc., samt enkle forandringer som fjerning av tepper, ommøblering etc.  

 At du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, 

herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke 

røyker mens vi er hos deg.  

 At rom som det skal arbeides i må ha god belysning.  

 At du holder hund og andre husdyr i bånd eller på annen måte skjermet 

for våre ansatte (lukket rom). Mating og lufting av kjæledyr er ikke en 

tjeneste vi yter. 

 At du har nødvendig utstyr tilgjengelig, som f eks støvsuger eller utstyr 

for rengjøring, høydejusterbar gulvmopp etc. Utstyret må være rent og 

brukbart.  

 

Tilbakemeldinger 

 Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av 

kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi 

deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema på vår internettside 

www.ringerike.kommune.no, eller via servicetorget 

 Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til 

den tjenesteyteren du har kontakt med.  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4132-13  Arkiv: B50  

 

Sak: 109/15 

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage 

og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 

Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 

inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4132-12  Arkiv: B50  

 

Sak: 29/15 

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 

barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4132-11   Arkiv: B50  

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt 

behov  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 
barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn og 
unge». Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 
En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 
funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og elever 
med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 
førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. Tilbudet 
til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med alternative 
læringsarenaer.  

 



Barn og unge med sammensatte behov 
Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med 
sammensatte behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i 
ordinær barnehage eller et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen 
kjennetegnes av kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker og sansetap samt 
helsemessige problemer. Barn med autismespekterforstyrrelser er også med i denne gruppen.  
 
Barn med tegnspråk som førstespråk 
Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av 
hørselshemming, og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 
mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 
hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

 
Barn med sosio-emosjonelle vansker  
Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, men som 
har vansker med å regulere følelser. 
 

Dagens situasjon 
I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 
«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å kunne gi et 
opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. Dette gjelder både 
organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og elevenes sosiale 
tilhørighet. 
 
En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et 
annet sted enn skolens område. 
 
Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med sammensatte 
behov i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på ungdomstrinnet. Det er 
pr januar 2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i barneskolealder og fem elever i 
ungdomsskolealder som kommer inn under gruppen barn og unge med sammensatte behov (ut 
fra definisjonen ovenfor). 
 
Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 
Der er det inneværende skoleår sju elever.  
 
Austjord og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 
Fem elever har heltidstilbud på Austjord, mens det ved Honerud gård gis tilbud en dag i uka til 
elevgrupper fra forsterket enhet på Haugsbygd og Hov.  
 
I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever innenfor 
gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 
Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges av inkludering. Utgangspunktet er 
at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær barnehage eller 
nærskole.  
 



Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. 
Noen barn har behov for tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av 
opplæringsløpet. 
 

Barn og unge med sammensatte behov 
For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget tilrettelagt 
tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 
 
Barnehage 
Det foreslås opprettet forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 
utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  
 
Grunnskole 
Det foreslås opprettet forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp psykisk utviklingshemming/ 
multifunksjonshemming.  
 
Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller inn 
under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle skolen 
rustes opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen..  
 
Rådmannen foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole Hønefoss 
sør. Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler som tilfredsstiller 
de fysiske behovene denne elevgruppen har.  

Barn med tegnspråk som førstespråk 
Barnehage 
Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det må da 
legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig kompetanse 
innen fagområdet.  
 
Barnetrinnet 
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  
 
Ungdomstrinnet 
Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket avdeling 
på ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 
 

Alternativ opplæringsarena 
For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere opplæring mer 
fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være behov for en mer 
praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere omgivelser. Behovet for 
alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 
 
Eleven må ha tilråding fra PPT dersom alternativ opplæringsarena benyttes. Bruk av alternativ 
opplæringsarena timeplanlegges, og det er opphavsskolen som har det pedagogiske ansvaret. 
Opplæringen kan organiseres på ulike måter, som f.eks. en fast dag i uka eller i perioder. På 



ungdomstrinnet legges det generelt til rette for mer praksisorientert undervisning gjennom valgfag 
faget utdanningsvalg samt prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling».   
 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for elever 
med sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende tilbud, som for 
eksempel Honerud gård, «Inn på tunet», Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for oppvekst og kultur (HOK) vedtok i møte 10.06.15, sak 19/15: 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage 
og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole 
ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-
emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  
5. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres.  
6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 15. 

september 2015. 
 
Forslaget ble sendt på høring med høringsfrist 15. september 2015. Det kom inn et innspill.  

 

Økonomi 
Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 
En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole fordi 
tilretteleggi ngen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen.  
  
Lokaler  
Ved bygging av ny skole Hønefoss sør, må det i planleggingen legges inn tilpassede lokaler for en 
forsterket enhet.  
Etablering av forsterka enhet i barnehage må utredes nærmere.  
 
Skyss 
Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 
 
Drift 
Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det som i dag 
brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene på Hov 
ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til barneskolene.  
 



Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av inkludering. 
Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær 
barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging 
for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med 
sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud gjennom hele 
grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene.  
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for 
elever med sosio-emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, 

eller inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

 
 

Vedlegg 
1. Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 
2. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Svar på høring ang. ‘’Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatte 

behov’’. 

Fra  SU, Veien skole. 

 

Samarbeidsutvalget ved Veien skole tar rapporten til etterretning. 

Vi har imidlertid en bekymring i forhold til barn med sosio-emosjonelle utfordringer etter at 

Åsbygda skole nå er nedlagt.   

De personalressurser, den kompetanse og tidsressurs som var knytta til Åsbygda skole bør 

fortsatt komme elever med sosio-emosjonelle vansker til gode.  Vi mener det er viktig at 

man kan nytte dette i nærskolen til de barna som måtte trenge det. 

 

14. september 2015 

Aashild Kvale 

Leder SU Veien skole 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4132-7   Arkiv: B50  

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt 

behov  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og 

et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole 

ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som 

førstespråk. Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker, men benytter eksisterende tilbud som kommunen allerede har 

eller inngår avtale med 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes. 

5. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 

15. september 2015. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 
Bakgrunn 

Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn 

og unge». Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 

 

En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 

funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og 

elever med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 

førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. 

Tilbudet til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med 

alternative læringsarenaer. 

 



Barn og unge med sammensatte behov 

Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med 

sammensatte behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i 

ordinær barnehage eller et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen 

kjennetegnes av kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker og sansetap samt 

helsemessige problemer. Barn med autismespekterforstyrrelser er også med i denne 

gruppen.  

 

Barn med tegnspråk som førstespråk- 

Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av 

hørselshemming, og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 
mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 
hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

Barn med sosio-emosjonelle vansker  

Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, 

men som har vansker med å regulere følelser. 
 

Dagens situasjon 

I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 

 

«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å 

kunne gi et opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. 

Dette gjelder både organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og 

elevenes sosiale tilhørighet. 

 

En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin 

opplæring på et annet sted enn skolens område. 

 

Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med 

sammensatte behov i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på 

ungdomstrinnet. Det er pr januar 2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i 

barneskolealder og fem elever i ungdomsskolealder som kommer inn under gruppen 

barn og unge med sammensatte behov (ut fra definisjonen ovenfor). 

 

Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 

Der er det inneværende skoleår sju elever.  

 

Austjord, Åsbygda skole og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 

Ved de alternative opplæringsarenaene er inneværende skoleår seks elever med 

heltidstilbud ved Åsbygda skole/Honerud gård og fem elever på Austjord.  

 

I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever 

innenfor gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 

Prosjektgruppen mener at Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges 

av inkludering. Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin 



opplæring i ordinær barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være 

behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. Noen barn har behov for 

tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av opplæringsløpet. 

Barn og unge med sammensatte behov 

For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget 

tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær 

barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Barnehage 

Prosjektgruppa foreslår at det opprettes forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 

utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  

Prosjektgruppa foreslår videre at tilbudet opprettes i Hønefoss barnehage. Der er de fysiske 

forholdene lagt til rette for barn med ekstra behov.  

 

Grunnskole 

Prosjektgruppa foreslår at det opprettes forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp 

psykisk utviklingshemming/ multifunksjonshemming.  

 

Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller 

inn under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle 

skolen rustes opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen. Ut fra tanken om at 

forsterket enhet bør være sentrumsnært er Hov ungdomsskole mest aktuell som vertsskole.  

 

Prosjektgruppa foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole 

Hønefoss sør. Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler 

som tilfredsstiller de fysiske behovene denne elevgruppen har. Fram til ny skole står klar 

foreslår prosjektgruppa at det opprettes en forsterket avdeling ved Eikli skole fra skoleåret 

2016/2017 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Barnehage 

Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det 

må da legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig 

kompetanse innen fagområdet. Veien barnehage kan være et aktuelt valg basert på tilbudet 

ved Veien skole.  

Barnetrinnet 

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  

Ungdomstrinnet 

Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket 

avdeling på ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 
 

Alternativ opplæringsarena 

For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere 

opplæring mer fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være 

behov for en mer praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere 

omgivelser. Behovet for alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 

 



Prosjektgruppen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer 

for elever med sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende 

tilbud som vi allerede har avtale med, som for eksempel Honerud gård, «Inn på tunet», 

Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  

 

Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 

Økonomi 

Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 

En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole 

fordi tilretteleggingen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen. 

  

Lokaler  

Det vil påløpe utgifter å tilrettelegge eksisterende skolebygg for elevgruppen ved eventuell 

oppstart av midlertidig forsterket enhet ved Eikli skole.  

Ved eventuell bygging av forsterket enhet ved ny skole Hønefoss sør, må det i 

planleggingen legges inn tilpassede lokaler og universell utforming.  

Hønefoss barnehage ble i utgangspunktet bygget med forsterket enhet, så der bør det ikke 

være behov for ytterligere tilrettelegging. 

 

Skyss 

Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 

 

Drift 

Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det 

som i dag brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene 

på Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til 

barneskolene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslaget om endret organisering av skole- og barnehagetilbudet for barn og unge med sammensatte 

behov legges ut på høring. Høringsinstanser er skolers og barnehagers samarbeidsutvalg, det 

kommunale foreldreutvalget, ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede, organisasjonene og 

forebyggende enhet, barn og unge.  

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av 

inkludering. Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin 

opplæring i ordinær barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være 

behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge 

med sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud 

gjennom hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er 

tilstrekkelig. 



Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum.  

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer 

for elever med sosio-emosjonelle vansker. Kommunen bør benytte eksisterende tilbud eller 

andre som vi inngår avtale med. 

Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

Rådmannen anbefaler videre at rapporten sendes ut på høring. 
 

 

Vedlegg 
Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 

 
 

 Ringerike kommune, 01.06.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8997-3  Arkiv: A10  

 

Sak: 110/15 

 

Fra ord til handling - barnehage  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunestyret tilrår at handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-2020» vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 

HOK vedtar handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og rådmannens 

forslag, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8997-2  Arkiv: A10  

 

Sak: 27/15 

 

Fra ord til handling - barnehage  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 

 

Forslag til vedtak: 
HOK vedtar handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015: 

 

Forslag fra Jan Frantzen (H) p.v.a. Ap, H, V: 

«HOK vedtar handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-2020.» 

 

Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom  Frantzens og rådmannens forslag ble Frantzens forslag 

enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til formannskapet. 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8997-1   Arkiv: A10  

 

 

«Fra ord til handling 2015-2020» -  handlingsplan barnehage  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Forslag til vedtak: 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-

2020» vedtas. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte 

prioriteringer i barnehagene fra 2015 til 2020. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike 

tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner 

Planen er en viktig del av arbeidet med videre utvikling av Ringeriksbarnehagen.  

 

Innledning / bakgrunn 
Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I 

tillegg kommer Folkehelseloven, Stortings-meldinger, pålagte satsningsområder og 

kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i barnehagene. Særskilt vektlegges 

barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn og forelde oppfordres til å medvirke 

til egen barnehagehverdag.  

Planen er en rullering av Handlingsplanen for barnehage 2011-2015.  

 

Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 

Brukerundersøkelser og barnehager. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og 

føringer via kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte barnehage og på den 

enkelte avdeling/base. 

Handlingsplanen baseres også på kommunens folkehelsemelding. 



Barnehagene har arbeidet med temaer innen ledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha 

hatt positiv effekt. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som 

mobbing. Arbeidet med å opprettholde og videreutvikle god kvalitet fortsetter også i neste 

planperiode. Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeids-

partnere. Det inviteres til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdi-grunnlag – tydelige, ærlige og 

løsningsvillige – TÆL. FNs barnekonvensjon har stor betydning for barnehagens 

pedagogiske virksomhet.  

Barnehagemyndigheten følger opp arbeidet via barnehagens planer og rapporter og i dialog 

med barnehagene og barnehagens leder.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for barnehagene. 

Den samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2016-2019, og kommunens 

folkehelsemelding 2012-2030. 

 

Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid og 

midler til kompetanseutvikling i barnehagene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med barnehagelederne og med organisasjonene. 

 

Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for barnehage er et grunnlag for å videreføre det gode arbeidet i 

De kommunale barnehagene. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være 

retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. 

Rådmannen anbefaler at handlingsplanen for perioden 2015-2020 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Barnehagens  
samfunnsmandat

Lov om barnehager og Rammeplan 

gir retningslinjer for barnehagens  

innhold og oppgaver. I tillegg kom-

mer Folkehelseloven, Stortings-

meldinger, pålagte satsningsom-

råder og kommunale planer. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i våre 

barnehager. Særskilt vektlegger vi 

barns rett til å si sin mening i alt som 

vedrører det. Vi oppfordrer barn og 

foreldre til å medvirke til egen barne-

hagehverdag.  

Handlingsplanen er et strategi-

dokument som skal være retnings-

givende og understøtte prioriteringer 

i barnehagene.  Handlingsplanen 

beskriver ikke tiltak. Ulike tiltak 

beskrives i de ulike barnehagenes 

fag-/årsplaner

Barnehagene våre 
Våre kommunale barnehager er  

pedagogiske virksomheter som 

jobber helsefremmende og fore-

byggende. Hovedfokuset vårt er 

tidlig innsats i samarbeid med  

foresatte og andre samarbeids- 

partnere. Foreldrene har ansvar  

for barnets oppdragelse og danning 

og vi ansatte har ansvar for å bidra til 

barnets trivsel og utvikling. Vi møter 

foreldre med respekt, lydhørhet og 

innsikt og utjevner sosiale forskjeller, 

jfr. Folkehelsemeldingen. Vi inviterer 

til medvirkning og åpen kommuni-

kasjon med hjemmet.

Vi gir foreldre veiledning og  

informasjon om ulike hjelpeinstanser 

ved behov. Vårt barnehagetilbud  

er i tråd med kommunens verdi-

grunnlag – vi er tydelige, ærlige 

og løsningsvillige – TÆL. Sammen 

gir vi kommunens innbyggere et 

best mulig tjenestetilbud. Barne-

hagehverdagen vår er trygg og  

sikker, og den kjennetegnes av  

gode relasjoner og utvikling.

Pedagogisk grunnsyn
Våre ansatte er barnehagens  

viktigste ressurs! Vi har kompetente, 

tilstedeværende og holdnings-

skapende voksne, med kunnskap 

om barn, omsorg, oppdragelse,  

lek og læring.

Personalet som rollemodeller  

har ansvar for at barnehagens  

verdigrunnlag etterleves i praksis. 

FNs barnekonvensjon har stor  

betydning for vår pedagogiske  

virksomhet. Vårt verdisyn bygger 

derfor på anerkjennelse, likeverd, 

medvirkning og å se barn som  

subjekt. For oss ansatte i Ringerike 

kommunes barnehager forutsetter 

dette et positivt menneskesyn hvor 

vi har tro på at mennesket lærer, 

utvikler seg og at det kan endre 

atferd. Vi er anerkjennende og 

tydelige voksne som evner  

å se barns behov, vi gir kjærlighet  

og setter grenser. Alle barnehager 

prioriterer og legger til rette for  

faglig utvikling, refleksjon over  

og forbedring av egen praksis.

Barn skal møtes som fullverdige 

mennesker med følelser, tanker  

og meninger, i tråd med moderne  

menneskerettigheter. I vårt demo-

kratiske samfunn er respekt for 

enkeltindividets integritet og retten  

til å ytre seg prinsipper vi setter  

høyt. Gjennom likeverdige møter 

mellom barn-barn, og barn-voksen 

opplever barna våre å bli sett, hørt 

og tatt på alvor. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov  
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv  
og tradisjon. Respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, likeverd  
og solidaritet er verdier som vektlegges. Disse er også forankret i menneske- 
rettighetene.
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Dette møter barna hos oss

Leken er så viktig for barn at FNs 

barnekonvensjon slår fast at barn  

har rett til å leke. Leken har en frem-

tredende plass i våre barnehager. 

Den har egenverdi, og tradisjoner  

i lek blir overført fra eldre til yngre 

barn, og det skapes barnekultur.  

Vi gir barna opplevelser i barnehage-

hverdagen gjennom å utforske  

nærmiljøet sammen med barna,  

ta dem med inn i fantasiens verden  

og gi de mulighet til å utfolde seg  

i estetiske og motoriske aktiviteter.  

I tillegg har barnehagene forskjellige 

lekematerialer og rekvisitter tilgjen-

gelig. Sammen inspirerer og motiverer 

dette barna til variert lek.

Gjennom lek utvikler barna språket 

og motoriske ferdigheter. Barna lager 

og opplever gode relasjoner som  

gir grunnlaget for vennskap. I leken 

kan de også ta andres perspektiv  

og gjennom den utvikler de sin  

sosiale kompetanse.

Barn som ikke oppsøker eller  

mestrer lek får hjelp av personalet  

til å lære seg til å utvikle sine leke-

ferdigheter. Vi er med og viser  

hvordan man tar kontakt for å starte 

eller komme inn i en eksisterende  

lek, hvordan man driver leken videre  

og hvordan man tolker lekesignaler.  

Etter hvert som barnet mestrer  

samhandlingen og blir inkludert  

i leken trekker vi voksne oss mer  

og mer ut og lar barna sammen  

drive leken videre.
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Dette møter barna hos oss

Barnehagen er en viktig arena for 

sosial utvikling, læring og etabler-

ing av vennskap. Sosialkompetanse 

utvikles kontinuerlig gjennom han-

dlinger og opplevelser og erfaringer  

i alle situasjoner i løpet av dagen.  

I barnehagene våre får barna trening  

i å medvirke til positive former for 

samhandling. Vi ansatte er rolle-

modeller som bidrar gjennom vår 

væremåte til barns læring og tileg-

nelse av sosiale ferdigheter

Sosial kompetanse er vesentlig  

for å motvirke utvikling av uønsket 

atferd som diskriminering og mob-

bing. Vår samfunnsoppgave er å 

jobbe forebyggende. Våre barne-

hager har et trygt og godt psyko-

sosialt miljø som hindrer at uheldige 

mønstre utvikles eller fester seg over 

tid. Vi jobber kontinuerlig med  

vennskap og tilhørighet, alle er  

en del av fellesskapet.

Mobbing krenker enkelt- 

individet og er et brudd på retten  

til å bli respektert og å være trygg. 

Barnehagen er en viktig arena for  

å forebygge krenkende atferd.  

Vi er støttende tilstede når barna  

bygger relasjoner, deltar i samspill  

og tilegner seg og videreutvikler  

ferdigheter som gjør samhandlingen 

mellom dem trygg og positiv. Barnas 

sosiale utviklingsprosess foregår  

med hjelp av empatiske, deltakende 

voksne med relasjonskompetanse.  

Vi anerkjenner barnas opplevelser  

i møter med andre. Vi bidrar til  

refleksjon over opplevelsene og  

støtter barna i deres endrings-  

og utviklingsprosesser. 
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Dette møter barna hos oss

Danning knyttes til barnehagens  

verdigrunnlag som er forankret  

i grunnleggende verdier som  

fellesskap, medansvar og respekt  

for menneskeverdet. Gjennom  

danning er barna i våre barnehager 

med på å omsette holdninger til  

handlinger. Måten barn lærer å  

se andre på er en forutsetning for 

danning. 

Vi støtter barns lærelyst og  

bidrar til et godt grunnlag for livs- 

lang læring. Dette innebærer at  

læringen i våre barnehager sees  

i nær sammenheng med lek, opp-

dragelse og omsorg. Barn lærer 

gjennom alt de opplever og erfarer. 

Hvordan vi møter barns uttrykk 

gjennom kropp, språk, følelser og 

sosiale relasjoner er avgjørende for 

barnas læring. Barnehagen styrker 

barns læring og knytter fagom-

rådene til både formelle og uformelle 

læringssituasjoner. Hos oss har 

personalet et aktivt forhold til barns 

læringsprosesser; vi deler av vår 

kunnskap, utviser engasjement og 

oppfinnsomhet for å vekke barnas 

interesse. Dette kan sees ved at 

barn og voksne undersøker, stiller 

spørsmål og sammen finner svar. 

Vi vektlegger en anerkjennende 

væremåte i forhold til barns læring.  

Vi støtter og utfordrer barna gjennom 

å gi varierte opplevelser. 
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Dette møter barna hos oss

Å kunne kommunisere med andre  

er sentralt for å kunne delta aktivt  

i et fellesskap og for å skape gode 

relasjoner. For å mestre kommuni-

kasjon må barna både kunne ta imot 

og tolke et budskap, og selv kunne 

sende et budskap til andre. Språket er 

også et viktig verktøy i konfliktløsning 

og består av både verbal og non-

verbal kommunikasjon.

I våre barnehager finner vi et rikt 

språkmiljø. Dette bidrar til å fore-

bygge sosiale forskjeller og gir økte 

muligheter for at barna lykkes på 

skolen. Språket læres og utvikles 

i felleskapet og barnehagen har 

kompetente voksne som er gode 

språkmodeller. Gjennom bruk av 

benevning, bøker, fortellinger, dikt, 

rim, regler og sang gir vi barna 

varierte og positive erfaringer med 

å bruke språket. Felles aktiviteter, 

opplevelser og lek styrker barnas 

begrepsforståelse og ordforråd. Vi 

inviterer barna til undring og samtale 

om tanker og følelser. Vi introduserer 

også barna for ulike spill og teknologi, 

og gir barna innføring i og forståelse 

for ulike matematiske begreper som 

for eksempel former, mengder og 

størrelser. Andre temaer som vi jobber 

med er sortering og systematisering. 

Når barna lærer seg metoder for dette 

er det enklere å se løsninger og  

systemer i hverdagen.

Noen barn har ulike utfordringer 

knyttet til språket, og vi har kompe-

tanse på å identifisere disse barna. 

For å gjøre det enklere for barna å 

tilegne seg nye begreper og forstå 

innholdet i for eksempel samlingen 

bruker vi i våre barnehager diverse 

konkretiseringsmaterialer. Vi gjennom-

fører også språkgrupper i mindre 

grupper for barn med generelle språ-

kutfordringer og for flerspråklige barn.



De færreste husker det selv. Det første hylet og det deilige  

suget i magen når du gjør noe du egentlig ikke tør. Men vi  

kan fornemme kriblingen i magen når vi ser små barn på  

lekeplassen. I Ringerike kommune ønsker vi å gi nye opplevelser  

og steder man kan tørre å presse seg litt lenger. Som å tørre  

å sette utfor en litt større sklie, klatre litt høyere og hoppe  

litt lenger. Det gleder oss å se at barn tør mer og vokser  

litt hver dag hos oss.

Lek litt. Tør mer. 

r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o

Gleden er levert av  
Ringerike kommune

Tanken B
ak. T

R
IK
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Trivselsplan for kommunale barnehager 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur tilrår at «Trivselsplanen for kommunale barnehager» 

vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
«Trivselsplanen for kommunale barnehager» skal være et retningsgivende dokument for alle 

de kommunale barnehagene i Ringerike. Planen beskriver hvordan ansatte kan støtte barnas 

sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser 

av barn. 

Planen sier noe om voksenrollen og på hvilken måte den voksne skal utvise ansvar i 

barnehagen. Den sier noe om foreldrerollen, om hvordan de kan støtte barnas sosiale 

utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Ved 

eventuelle avdekking av mobbesaker, beskrives tiltak som gjennomføres, med rutiner og 

skjemaer for møter. Det er i tillegg beskrevet en tiltaksplan mot vold    

 

Innledning / bakgrunn 
 Tiltaksplanen har tatt utgangspunkt i Veileder fra Barne- og familiedepartementet. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i planen, samt i Lov om Miljørettet helsevern 

 
Beskrivelse av saken 
 Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via kommunale mål og 

vedtak i den enkelte barnehage. Ledergruppen for barnehagene har jobbet med temaet 

voksenrollen over tid og det er fortsatt et satsningsområde i barnehagene. 

Barnehageadministrasjonen er i tett dialog med alle de kommunale barnehagene og deres 

ledere om temaet. Det følges tett på ledermøtene 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



Innholdet i Trivselsplanen samsvarer med veileder fra Barne- og familiedepartementet, samt 

med lov om Miljørettet helsevern 

 

  

Økonomiske forhold 
 Utkastet til Trivselsplanen får ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med de kommunale barnehagelederne 

  

Rådmannens vurdering 
 Trivselsplanen for de kommunale barnehagene skal være retningsgivende for forebygging 

av mobbing i barnehagen samt en plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. 

Rådmannen anbefaler at Trivselsplanen 2015 vedtas.  

 

Vedlegg 
Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager 

 
 

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, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Torill Ånesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 
 
Trivsel i  
Ringerikes kommunale 
barnehager 
 

 

 

 

 

Barnehagenes plan for å sikre barna  
et godt psykososialt miljø. 
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Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 4 

Definisjoner av mobbing .......................................................................................................................... 4 

Hvordan kan vi ansatte støtte barnas sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som 
forebygger mobbing og krenkelser? ........................................................................................................ 5 

Hvordan kan foreldre støtte barnas sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som 
forebygger mobbing og krenkelser? ........................................................................................................ 6 

Tiltak ved avdekking av mobbing …………………………………………………………………………       7                                                                                                             

Kjernespørsmål til bruk i anti-mobbearbeidet………………………………………………………...........    8 

Rutiner…………………………………………………………………………………………………………  9 

Skjema for møter ............................................................................................................................... 10 

Tiltaksplan ved vold ............................................................................................................................... 11 
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Barnehagen formidler grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og 
medansvar. 

o Barn skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
o Alle skal bidra til godt samarbeid til barnas beste, og foresatte må sikres medvirkning 

og medbestemmelse 
o Voksne skal vite at de har et ansvar for at barn blir inkludert i gode oppvekst- og 

læringsmiljøer 
o Voksne skal opptre som tydelige voksne og være gode rollemodeller overfor barn 
o Alle som har ansvar for barn skal ha gode ferdigheter i forebygging og håndtering av 

mobbing 
o Alle som arbeider med barn skal ha gode ferdigheter i verdi- og holdningsskapende 

arbeid blant barn og voksne 
o Barn skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 

 

Barne- og familiedepartementet. 
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Innledning 
Barna i våre kommunale barnehager skal ha et positivt og trygt miljø. Barna skal ikke bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging i 
barnehagen. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. 

Denne planen er vårt hjelpemiddel i arbeidet for å jobbe i tråd med Barnehageloven og Forskrift for 
miljørettet helsevern for skoler og barnehager.  

Barnehageloven sier at barnehagen skal samarbeide med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte alle 
med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 12, psykososiale forhold sier at 
virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 

Ifølge Rammeplanen skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø til barnas beste. 
Barnehagen skal sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte skal 
ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken opplever å 
bli krenket eller kommer til å krenke andre i morgen. Fordi der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger 
kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Med psykososialt miljø menes de 
mellommenneskelige forholdene i barnehagen, det sosiale miljøet og hvordan barna og personalet 
opplever dette.  

I vår plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø vektlegger vi at: 

o Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Sosial 
kompetanse er derfor vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og 
mobbing 

o I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de erfare samspill med andre 
og utvikle sosial kompetanse 

o Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i samarbeid med hjemmene skal 
personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som 
forebygger mobbing  

o Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre 
ikke utvikler eller fester seg  

 

Definisjoner av mobbing 
o Mobbing er når en person over gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. 

Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, slag og spark, utfrysing, sårende erting og 
lignende. Det typiske for situasjonen er at barnet ikke er i stand til å forsvare seg. Dersom 
partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, 
defineres det ikke som mobbing 

o Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en 
annen. Handlingene er planlagte eller ondsinnede 

o Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som en del av et 
fellesskap han eller hun ikke har valgt selv 

o Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg 
o Det er ikke mobbing ved vilkårlig erting, enkelt episoder med konflikter, slåssing eller enkelte 

tilfeller av utestenging. Dette er slik som kan forekomme i barns lek, og som oftest ordnes dette 
opp i, etter hvert og uten problemer for noen av partene. 
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Hvordan kan vi ansatte støtte barnas sosiale utvikling og skape et 
godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser? 

 

1. Enhetsleder har ansvar for å sette det psykososiale miljøet på dagsordenen:.  

      Skape et inkluderende miljø med gode samhandlingsmønstre mot enkeltbarn, grupper av barn 
     eller hele barnehagen.        

             Kreve kontinuerlig innsats av alle over tid. 

2. Tilstedeværende og tilgjengelige voksne.  
Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. Oppmerksomhet fra kompetente, varme, 
tilstedeværende voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen. Måten voksne svarer 
og bekrefter barnet, er avgjørende hvordan barnet opplever seg selv.  

3. Voksne har ansvar for å bygge gode relasjoner til hvert barn.  
De voksne må være tålmodige å se alle. Barn har behov for forutsigbarhet, stabilitet, 
beskyttelse og trygghet i nær relasjon til andre. Arbeidet med relasjoner mellom voksne og 
barn og barna imellom. Når barna er trygge er utgangspunktet for læring og mestring det 
beste. 

4. Voksne er etiske rollemodeller for barna.  
De ansatte har som rollemodeller ansvar for å etterleve og formidle barnehagens 
verdigrunnlag. De skal støtte og ta hensyn til enkeltbarnet i tillegg til at de skaper et trygt og 
samtidig utfordrende sted for vennskap og aktiv deltagelse i fellesskapet. Alle barn har en 
verdi i seg selv og alle har rett til en mening. Gode rollemodeller snakker ikke nedsettende til 
eller om andre, verken barn, foreldre eller kollegaer. De praktiserer empatisk væremåte og gir 
ros til både barn og medarbeidere. De ansatte skal ta alle meldinger fra barn og foreldre på 
alvor!  

5. Barn ønsker å påvirke sin egen hverdag. De ansatte må være oppmerksom på 
kommunikasjonssignalene til barnet, tolke dem og inngå i samhandling og dialog på barnet 
eller hans eller hennes premisser. Å bli møtt med forståelse når en uttrykker egne intensjoner 
verbalt eller med kroppspråk, er en viktig forutsetning for barnets selvfølelse, mentale helse og 
samhandling med andre. Barna skal ha medinnflytelse på innholdet i barnehagedagen. 

      Forslag til refleksjon og samarbeid i veilederen; Barns trivsel – voksnes ansvar fra Udir.  
       Se side 9,13, 15,17,28 og 30.  

 

For å mestre dette må den voksne jobbe frem mot:  
En moden voksen som:  

o tar personlig ansvar  
o er trygg på seg selv, og bevisst sine egne kvaliteter  
o har evne til å kanalisere og kontrollere egne følelser  
o er bevisst og kan forholde seg til egen og andres sosiale arv  
o villig til å motta veiledning og evner å endre praksis  

En tydelig voksen som:  

o bruker JEG- budskap  
o er bevisst sitt ansiktsuttrykk, tonefall, stemmebruk og kroppsholdning  
o gir personlige tilbakemeldinger  
o er konsekvent og forutsigbar  

En bevisst voksen som:  

o har kunnskap, innsikt og refleksjon nok til å følge opp de barna som trenger ”det lille 
ekstra”  

o legger til rette for mestrings- opplevelser for hvert enkelt barn  
o har evnen til å lytte  
o reflekterer over egen praksis og på hvordan egne valg påvirker arbeidet med barna  
o velger å innta en positiv innstilling  
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En aktivt observerende voksen som:  

o  benytter systematisk observasjon  
o  er bevisst enkelt barn, foreldre og personalets forutsetninger, ønsker og behov  
o  fremhever hvert enkelt barns sterke sider  

En kunnskapsrik voksen som:  

o  kjenner til hva som forventes av barn på ulike alderstrinn  
o  holder seg faglig oppdatert  
o  vet at barns reaksjoner og sosiale ferdigheter alltid er kompetente og meningsfulle ut fra 

barnets synsvinkel  
o  vet å skille mellom selvfølelse og selvtillit  

En samhandlingsvillig voksen som:  

o  er samarbeidsvillig  
o  har evnen til å omgå andre mennesker og bidrar til trivsel  
o  undrer seg sammen med barnet  
o  har humor og viser glede  
o  slipper andre til  

En omsorgsfull voksen som:  

o  handler omsorgsfullt ovenfor alle barn en er betrodd  
o  viser omsorg overfor familier og medarbeidere  

En forståelsesfull voksen som:  

o  forlenger og forsterker barnets ytringer  
o  er ydmyk i forhold til hvordan familier velger å leve sine liv  

En anerkjennende voksen som:  

o  ser, bekrefter og ivaretar barnas behov  
o  er klar over og aksepterer at alle har rett til sin egen oppfatning  
o  gir barn rett til medbestemmelse  
o  ser det unike i hvert enkelt barn og løfter det frem  
o  veileder i stedet for å kritisere  
o  setter grenser  

«Personalet skal behandle hvert barn som subjekt i eget liv med rett til sin egen opplevelsesverden, 
og med mulighet til å påvirke egen hverdag” Bae 

 

 

Hvordan kan foreldre støtte barnas sosiale utvikling og skape et 
godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser? 

1. Vær en god rollemodell for ditt eget og andres barn. 

2. Støtt opp om holdninger som barnehagen fremmer. 

3. Sette i gang og delta på felles arrangement. 

4. Følg med og veiled barna i bruk av sosiale medier. 

5. Jobb aktivt for å styrke ditt barns sosiale kompetanse. 

6. Innta en positiv holdning til barnehagen, og snakk positivt om andre barn.  

7. Svar på brukerundersøkelsen. 

8. Snakk med barnet om barnehagehverdagen. 

9. Ta kontakt dersom deres barn forteller at andre blir mobbet/ertet/plaget. 

10. Vær godt forberedt til foreldresamtalen. 
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Tiltak ved avdekking av mobbing 
A. Samtale med de involverte og barna 

B. Styrke barna 

C. Foreldersamtale 

D. Vurdere om det er grunn for å søke hjelp hos andre faginstanser/samarbeidspartnere 

E. Gjennomgå egen praksis og organisering på tjenestestedet 

Samtale med barna hver for seg og samlet.  
I samtalen med barnet er det viktig å bygge opp barnets selvtillit, dets tro på seg selv og dets positive 
egenskaper og ferdigheter, samt lære barnet adekvat atferd i mobbesituasjoner. Samtale med barnet 
bør i all hovedsak dreie seg om virkningen på barnet av det de gjør, og samtidig gi en klar og entydig 
beskjed om at slik adferd er totalt uakseptabelt. Om mulig bør også disse barna lære seg alternativ 
atferd overfor hverandre.  

Et virkemiddel som har god effekt i barnehagen, med tanke på å forstå hva mobbing gjør, er 
drama/teater og praksisfortellinger. Gjennom ulike former for dramatiske fremstillinger, hvor også 
barna er aktivt med, vil barna kunne:   

o kjenne seg igjen i mobbesituasjonene 
o få i gang tankevirksomhet rundt mobbing 
o bearbeide tankene og følelsene gjennom dramatisk lek, tegninger osv 
o identifisere seg med positive og sympatiske rollefigurer  

A. Typiske adferdsmønstre hos barn som blir plaget: lav selvtillit, engstelige, skye og beskjedne, 
gråter lett og kan ikke forsvare seg, verken fysisk eller verbalt. De føler seg ofte ensomme i 
barnehagen. Er ofte mindre likt av sine jevnaldrende. Tiltak for å styrke mobbeofferet kan 
være:  

o Fremhev i gruppen hva han/hun er god på 
o Hjelpe han/hun til å kunne gi de andre barna gode og fornuftig svar 
o Jobb med generell styrking av selvtillit og mestring 
o Jobb aktivt med vennskap og lek 

B. Samtale med foreldrene til barna. Vurdere i hvert enkelt tilfelle om dette skal være hver for seg 
eller sammen. Barnehagen forteller hva som er avdekket og på hvilken måte vi vil jobbe med 
situasjonen fremover. Viktig å lytte til foreldrenes tanker og ideer rundt dette, de kjenner barna 
best! Et godt foreldresamarbeid hvor man jobber mot felles mål, både hjemme og i 
barnehagen, er her av stor betydning! 

C. Eksempler på andre faginstanser er PPT, BUP og Helsestasjon. 

D. Gjennomgang av egen praksis og virksomhet. Se om det er noe ved miljøet som har effekt på 
det som har skjedd (personalet og virksomheten). 
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Kjernespørsmål til bruk i anti-mobbearbeidet: 
 Er de voksne anerkjennende og støttende overfor barnas eget initiativ og tanker, eller 

mer preget av å formidle egne tanker, beskjeder og kontroll? 

 Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt, mens andre 
ofte blir oversett? 

 Er det slik at noen barn får mye positiv oppmerksomhet, mens andre ofte får negativ 
oppmerksomhet? 

 Har de voksne større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, mens 
andre blir raskere avbrutt? 

 Har de voksne bevissthet om forskjellen på humor og ironi? 

 Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller preges det mye 
av erting og kritiske kommentarer? 

 Er miljøet i hovedsak inkluderende, eller preges det ofte av ekskludering av 
enkeltbarn? 

 Er samspillet mellom barna preget av klare sosiale hierarkier eller av likeverdighet og 
veksling av hvem som bestemmer og hvem som får være med? 

 Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og glede 
over hverandres mestring, eller er miljøet snarere preget av prestasjonskrav og 
konkurrerende holdninger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringer i k e  k om m une   9          T r i vse l  i  ba rnehag er  

Rutiner 

Tiltak Ansvar Gjennomført 

*Dato og signatur 

1. Den som observerer 
mobbing informerer 
pedagogisk leder og 
styrer. Tas opp på 
neste avdelingsmøte. 
Beskriv så konkret som 
mulig hva som har 
skjedd. Hva har 
barnet/barna gjort? 
<hvordan har de 
voksne forholdt seg? 
Bli enige om tiltak 
videre. 

 

Alle  

2. Snakk med barna om 
det som har skjedd. Be 
barna komme med 
forslag til hva vi kan 
gjøre videre. 
Sammenfatt barnas 
forslag med dem 
personalet har kommet 
fram til. 

Den ansatte som står barnet 
nærmest 

 

3. Foreldre til den/de som 
blir mobbet og den/de 
som mobber blir 
informert og tatt med 
på råd 
(situasjonsavhengig). 

Pedagogisk leder  

4. Evaluering av hvordan 
det går etter 1-2 uker. 
Nye samtaler med 
barna ved behov. 

Pedagogisk leder  

5. Informasjon eller 
samtale med foresatte 
etter behov. 

Styrer og pedagogisk leder  

6. Ny informasjon/ 
samtaler ved behov. 
Evt. videre tiltak. 

Pedagogisk leder  

7. Ny evaluering etter et 
halvt år og evt. tiltak    

Pedagogisk leder  
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Skjema for møter 
Dato:________ 

 

Hva saken gjelder Dette skal det arbeides med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingsmøte: 

 

 

 

Underskrift pedagogisk leder  Underskrift enhetsleder 

 

 

 

Underskrift foresatt  Underskrift foresatt 
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Tiltaksplan ved vold 
1. Stopp vold 

2. Hør begge barnas versjoner 

3. Si at du respekterer hvordan de føler det, men stå fast ved at destruktive handlinger ikke 
godtas 

4. Spør om det rimer med slik en god venn gjør, eller med avtaler vi tidligere har gjort 

5. La barna foreslå hvordan dette kan rettes opp? skal noen trøstes nå? skal man reparere/kjøpe 
noe? forslag til videre løsning som er rettferdig og lar seg gjennomføre 

6.  Gjør avtaler 

7. Påse at avtalen følges opp 

8. Ros det (forhåpentligvis) gode resultatet! 

9. Ikke gi opp! 

10. Informere og samarbeide med foreldrene evt. andre faginstanser 

11. Skrive skademelding ved behov 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/473-25  Arkiv: L12  

 

Sak: 112/15 

 

0605_397 Hønen Gård - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_397 detaljregulering for Hønen gård vedtas. 

  

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som overlappes av ny plan, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves ved 

vedtak av reguleringsplan 0506_397 Hønen gård.  

 

3. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/473-24  Arkiv: L12  

 

Sak: 77/15 

 

0605_397 Hønen Gård - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_397 detaljregulering for Hønen gård vedtas. 

  

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som overlappes av ny plan, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves ved 

vedtak av reguleringsplan 0506_397 Hønen gård.  

 

3. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

Arkivsaksnr.: 14/473-23   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering 0605_397 Hønen Gård - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_397 detaljregulering for Hønen gård vedtas. 

  

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som overlappes av ny plan, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves ved 

vedtak av reguleringsplan 0506_397 Hønen gård.  

 

3. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplanen innebærer omregulering fra allmennyttig formål til boligformål for å 

legge til rette for 14 boenheter i rekkehus, samt noe bolig, kontor eller tjenesteyting. På 

samme område ligger det verneverdige bygget som er hovedbygget på Hønen gård. I dette 

bygget skal det tillates bolig, kontor og tjenesteyting. Byggets eksteriør og utomhusanlegg 

skal bevares. Jernbanen går like nedenfor planområdet og medfører noe støy. Planområdet 

grenser til friområdet Kongshaugen.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling er at områdene rundt eksisterende og 

planlagt bebyggelse er detaljert ytterligere, at det åpnes for garasjer/carporter i forbindelse 

med det eksisterende bygget og at det ikke tillates avvik fra støyretningslinjene. 

 



Rådmannen er positiv til en fortetting med 14 enheter på tomta og til ny bruk av det 

eksisterende bygget. 

 

Innledning 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Jørgensen Bygg AS. Det foreslås å legge til rette for 

bygging av 14 boenheter i ny konsentrert småhusbebyggelse, samt noe bolig, kontor og 

tjenesteyting. Gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov er fra 1942 og brukes ikke som 

styringsdokument i dag. Dermed gjelder formål i kommuneplanen, som er «bygninger med 

særskilt allmennyttig formål». Planforslaget er altså ikke i tråd med gjeldende planverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet i møte 

16.09.14, sak 156/14, samt å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut 

til offentlig ettersyn. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.15 sak 

28/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart, datert 22.10.15  

- Reguleringsbestemmelser, revidert 23.10.15  

- Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også vedlagt 

saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. 

Reguleringsplan 11 er en gammel plan som ikke kan brukes som styringsdokument i dag. 

Det er dermed kommuneplanens arealdel som fastsetter overordnet bruk av eiendommen til 

Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Detaljering av f_BGP1 i form av at bredde på felt som kan ha fast dekke er begrensa 

til tre meter. 

 Det åpnes for å bygge garasjer i tilknytning til eksisterende bygg. Gårdsplass BGP2 

foran BKB1 er lagt inn for å avgrense hvor disse kan plasseres. 



 Utnyttelsesgraden (% BYA) for BKB1 er satt ned slik at det ikke kan bygges annet 

på tomta mens eksisterende bygg står der. Eksisterende bygg skal bevares. 

 Det tillates ikke lenger avvik fra støyretningslinjene. 

 

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 21.04.15 – 08.06.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

 

Jernbaneverket, datert 29.04.15 

Godtar nå at planen blir behandlet. 

Det må settes opp gjerde mot jernbanesporet, min 15 fra midten av dette. Det skal være 

klatresikkert og min 1,8m høyt. Gjerdet vises på kartet.  

Det må lages støyberegning for uteplasser og lekeareal. 

30m byggegrense mot jernbanen må vises tydelig. 

Det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilfredsstillende forhold mht jernbanestøy og 

vibrasjoner, samt bekoste nødvendige dempingstiltak, før det gis tillatelse til tiltak. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Krav til gjerde i hht. JBV’s spesifikasjoner settes i bestemmelsene og avmerkes på 

plankartet. 

Krav til å dokumentere støy for uteoppholdsarealer og lekearealer samt vibrasjonsforhold 

for ny bebyggelse, settes som rekkefølgekrav under bestemmelsenes § 4. (Nytt punkt 4.4). 

Plankartet viser allerede 30m byggegrense til jernbanen. Er vist i hht. tegnereglene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Norges Blindeforbund, datert 04.05.15 

Ber om at det blir satt krav om opparbeidelse av ny innkjøring til eksisterende hovedbygg og 

nye boliger. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Dette mener vi allerede fremkommer av både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Rådmannens kommentar:  

Forslagsstiller har framlagt epost-dokumentasjon på at det er enighet med Blindeforbundet 

angående innkjøring. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  



 

 

NVE, datert 03.06.15 

Beskrivelsen av grunnforholdene i planen er mangelfulle. Gir et sterkt faglig råd om at det 

ved byggprosjektering gjøres en vurdering av lokalstabiliteten ned mot elva. Påvirkning av 

erosjon skal også inngå i vurderingen. Det bør minst være en 20 m sikkerhetssone mot 

brinken. Dette bør gjøres før kommunen vedtar planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Området grenser ikke ned til elva. Dit er det over 80 m fra brinken ned mot jernbanen. Det 

er ikke trolig at jernbaneverket, som grenser ned mot elva, lar erosjon bli en fare for 

Randsfjordbanen her. Forholdet til elva virker derfor sterkt overdrevent/misforstått i 

uttalelsen.  

Men det kan settes som rekkefølgekrav i bestemmelsene at det ved byggprosjektering gjøres 

stabilitetsvurderinger mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Ringerike kommune Utbygging, datert 05.06.15 

Ber om at planen også omfatter hele Hønen Terrasse, med 2,5 m bredt fortau. Byggegrensen 

mot veg bør vises for hele planområdet. 

Rekkefølgebestemmelsene om at må foreligge utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 

anlegg mellom kommunen og utbygger før det gis igangsettingstillatelse, bør presisere 

hvilke anlegg det gjelder. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknadene etterkommes. De aktuelle anlegg vil først være klare når området prosjekteres, 

men vil være ledningsanlegg (vann, avløp og overvann).  

 

Rådmannens kommentar:  

Det bes om at hele gaten (Hønen terrasse) tas inn i planavgrensinga. Dette er ikke tatt 

hensyn til da rådmannen mener det ikke er hensiktsmessig for denne reguleringsplanen. Det 

er ikke lagt til eget formål for fortau, men det åpnes for etablering av fortau i felt SV1. For 

øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.06.15 

Mener at det ikke skal åpnes for avvik fra anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442/2012, at 

det innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på 

ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Gjennomføring av eventuelle nødvendige 

støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Støy ved lekeplassen utredes. 



Nødvendig med ekstra sikringstiltak av lekeplassen mot jernbanen. 

Anbefaler om at det innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt for å sikre 

en miljøvennlig energiløsning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Anbefaler at det kan gis avvik fra T-1442(2012) da området er sentralt. Vil gjelde kun én/få 

leiligheter.  

Støy ved uteplassen bør gjøres når det prosjekteres.  

Mht sikkerhet ved leikeplassen jfr uttalelsen for JBV og kommentarene der. 

Mener det ikke bør være tilknytningsplikt for disse boligene, da det er småhusbebyggelse og 

med strenge isolasjonskrav. Krav om tilknytning for disse blir svært kostbart og med 

liten/ingen miljømessig effekt. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det åpnes ikke for avvik fra støyretningslinjene da området ikke er sentralt nok til at det skal 

være nødvendig. Da prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og 

innebærer en samlet utbygging på over 1000 m
2
 er det krav til tilknytning. Tillatt avvik fra 

støyretningslinjene er tatt ut av bestemmelsene, og tilknytningsplikten til 

fjernvarmeanlegget er lagt inn. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 08.06.15 

Anbefaler at det tas inn bestemmelse om at hvis det finnes automatisk fredede kulturminner 

så skal arbeidene stanses og fylkeskommunen varsles. 

De opplyser at uttalelsen de ga ved varsel om oppstart var noe feil. Hovedbygningen er 100 

år eldre enn de sa da. Det gir økt verneverdighet. Ber om at det knyttes bestemmelser til 

hensynssonen der det ligger om følgende forhold: 

 Bygget kan ikke rives, 

 ytre fasade kan ikke endres, hvis det ikke er til mer opprinnelig utforming, 

 om noe i fasadene skal skiftes ut, skal det være med eksakte kopier, 

 alle søknader vedr. eksteriørmessige endringer skal forelegges fylkeskommunen for 

uttalelse, og de skal ha kopi av vedtak om dette. 

De anbefaler at hensynssone c) bevaring av kulturmiljø utvides til å inkludere et område 

rundt bygningen, det vil si hele eiendom gnr/bnr 86/798. Østlige delen av BKS1 kan 

erstattes av grøntareal, slik at det blir en noe større avstand mellom ny bebyggelse og den 

verneverdige hovedbygningen på Hønen gård. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelser om eventuelle funn tas inn. 

Nye bestemmelser om forbud mot rivning og eksteriørmessig behandling kan også stort sett 

aksepteres, men for å kunne benytte huset videre, kan det være ønskelig å kunne få noen 

balkonger i 2.etg. Eventuelt hvor og hvordan disse bør utformes vil en kunne legge frem for 

kommunen før 2.gangs behandling. En situasjonsplan for dette vil følge byggesaken her. 



 

Kan nok utvide hensynssonen østover, men viktig å få nok parkeringsplasser. Å legge hele 

gnr 86/798 ut til hensynssone Bevaring av kulturmiljø vil frata viktige deler av tomta for 

utbygging, og vi mener at å ta den søndre delen av denne parsellen er helt unødvendig. Den 

ligger et godt stykke unna det eksisterende bygget. Grensen mellom eksisterende og ny 

bebyggelse som vist i planforslaget blir viktig å opprettholde. 

Før en omarbeider bestemmelser og plankart vil en derfor fremlegge tegninger om 

ovenstående forhold. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det tillates bygget garasjer på felt BGP2 i tilknytning til eksisterende verneverdig bygg. 

Rådmannen mener dette er hensiktsmessig for å sikre bruk av bygget i framtiden. Byggets 

eksteriør tillates ikke endret. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Statens vegvesen. Brev av 10.6.2015. 

Har ingen merknader mot planen. 

  

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til allmennyttig formål. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

 

Juridiske forhold  

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

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

Formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 



Samlet vurdering 

Området er avsatt til almennyttig formål i kommuneplanen, og reguleringsplanen er dermed 

i strid med kommuneplanen. Rådmannen mener likevel det er riktig at reguleringsplanen 

vedtas, da formålene bolig, kontor og tjenesteyting passer inn i dette området. Ettersom 

planvedtaket er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Det viktigste som har blitt drøftet og avklart i planarbeidet er forholdet til det eksisterende 

verneverdige bygget, støy fra jernbanen og tilstrekkelige lekearealer. Rådmannen mener 

dette nå er gjennomarbeida og at det har blitt gode løsninger. Spesielt er rådmannen fornøyd 

med at det legges til rette for fortsatt bruk av det eksisterende bygget og at det åpnes for 

garasjer/parkeringsplasser, samtidig som at byggets eksteriør og hage bevares i størst mulig 

grad.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Saksdokumenter 

 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling, datert 20.10.15 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling, revidert 23.10.15 

4. Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

5. ROS-analyse, datert 20.01.15 

6.  Høringsuttalelser*   

- Buskerud fylkeskommune, 06.06.15 

- Fylkesmannen i Buskerud, 05.06.15 

- Jernbaneverket, 29.04.15 

- Norges blindeforbund, Hønen gård bo- og mestringssenter, 04.05.15 

- Norges vassdrags- og energidirektorat, 03.06.15 

- Ringerike kommune, teknisk drift, 05.06.15 

- Statens vegvesen, 10.06.15 

 

Lenker 

Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn, samt saksframlegg og protokoll 

fra 1. gangsbehandling 

Kommuneplanen (gjeldende plan for dette området da reguleringsplanen ikke lenger brukes 

som styringsdokument) 

 

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

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



 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605-397 Detaljregulering for  
HØNEN GÅRD  

 
Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen, 19.02.15 
Sist revidert 23.10.15 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.15, sak 28/15 
Høring og offentlig ettersyn 21.04.15 – 08.06.15 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.15, sak XX/15 
2. gangsbehandling i formannskapet 17.11.15, sak XX/15 
Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak XX/15 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
 
           
1. Bebyggelse og anlegg,   

Konsentrert småhusbebyggelse:  Område BKS1 
Bolig/kontor/tjenesteyting:   Område BKB1 
Felles lek:     Område f_BLK1 
Felles gårdsplass:    Område f_BGP1, BGP2 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Offentlig veg:     Område o_SV1 
Felles parkering:    Område f_SPP1 
 

3. Hensynssoner 
Sikringssone frisikt:    Område H140_1 
Hensynssoner:    Område bevaring kulturmiljø H570_1 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 0. Fellesbestemmelser.  
 
0.1 Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
 

Støyforholdene utendørs er dokumentert gjennom en støyfaglig utredning mht støy fra 
bane.  
 
Konkretisering av grenseverdiene er gitt i støyretningslinje T-1442: 
 

1. Grenseverdiene i T-1442/2012 skal gjelde, og for bane er det Lden=58 dBA og 
L5AF=75 dBA. 
2. Alle boenheter skal ha en stille side i forhold til banestøy med Lden <58 dB og 
L5AF L <75 dB. 

 
0.2 Tilgjengelighet – Universell Utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
 

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor 
byggeområdene kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 

 
 
0.3 Fjernvarme (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
 

I området gjelder Forskrift om fjernvarme, og bygg som kommer inn under denne 
forskriften har tilknytningsplikt.  

 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse (BKS1) 

 
1.1.1 Konsentrert småhusbebyggelse (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På området BKS1 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
parkering. 

       
1.1.2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 

 
Maksimal høyde skal være 8 m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse % BYA=75 %.  
 
Hovedatkomst til boligene skal skje fra Hønen Terrasse. 
 
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre 
takoverbygg. 
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Takformen skal være pulttak. 

 
§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – bolig/kontor/industri (BKB1) 
 

1.2.1 Kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       
Området BKB1 omfatter eksisterende bygg, som er regulert til bolig, kontor og 
tjenesteyting.  
 
Det er ikke krav til at området skal ha en spesifikk andel boliger, kontorer eller 
tjenesteyting. 
 
Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende. 
 
Eksisterende byggs eksteriør og uteareal tilknytta bygget skal bevares. 

       
1.2.2 Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 

Maks tillatt utnytting er % BYA= 20 %. 
 
Tillatte høyder er som dagens bygg, dvs. gesimshøyde 5,0 m og mønehøyde 11,5 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå. 
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss. 
Parkering og garasjer/carporter tilknyttet BKB1 skal anlegges på felles gårdsplass BGP2. 
 
Området skal ha atkomst via område BGP1 til Hønen Terrasse. 

 
 
§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – lekeplass (f_BLK1) 
 

1.3.1 Felles lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 

Området f_BLK1 er felles lekeplass for boligene i BKS1 og BKB1.  
 
Lekeplassen kan opparbeides både med myke og harde flater, og skal møbleres med 
bevegelig lekedyr, husker og sitteplasser. I grensene mot naboer og jernbanen skal den 
gjerdes inn med inntil 1,5 m høyt tett gjerde. 

 
 
§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – gårdsplass (BGP1-2) 

1.4.1 Felles gårdsplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       
Området f_BGP1 og BGP2 er felles gårdsplass for hhv BKS1 og BKB1.  
 
Området f_BGP1 skal også være atkomstområde for område BGP2 frem til o_SV1. 
Arealer for dette skal være fri for bebyggelse og anlegg. Det kan være opparbeidet med 
fast dekke i en 3 m bred sone mellom avkjørselen til Hønen Terrasse og innkjøringen til 
BGP2.  
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Området BGP2 kan bebygges med garasjer/carporter. Området har utnyttelsesgrad på % 
BYA=25 %, hvorav 150 m2 kan være garasjer/carporter. Garasjer/carporter skal utformes 
på en slik måte at de komplimenterer det eksisterende bygget. 1 plass skal være 
tilrettelagt for bevegelseshemmede og deres kjøretøy. 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fellesbestemmelser 
 

2.1.1 Atkomst. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 
Plassering av avkjørsel til områdene er vist med symbol atkomstpil som et prinsipp, og 
kan derfor forskyves innenfor samme atkomstgate, dersom dette under den videre 
detaljprosjektering av virksomhetene på arealene viser seg hensiktsmessig. 
 
Område BKB1 skal ha atkomst over felles gårdsplass BGP1 til SV1 Hønen Terrasse. 
 
2.1.2 Tekniske planer. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
 
Anlegg som kommunen eller vegvesenet skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres 
etter detaljplaner som på forhånd er godkjent av kommunen/Statens vegvesen. 
 
 
2.1.3 Vegstandard. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 
Gate med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som 
framgår av kommunalteknisk vegnorm utgitt av Norske kommuners Sentralforbund 1981, 
eller bedre.  

 
 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg (o_SV1) 
 

2.2.1 Offentlig veg SV1. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 
Område SV1 er gaten Hønen Terrasse med muligheter for utvidelse. Arealet kan benyttes 
både til kjørefelt, eventuelt fortau og nødvendige sidearealer. 

 
§ 2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkering (f_SPP1) 
 

2.3.1 Felles parkering f_SPP1. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 

Området f_SPP1 er felles parkeringsområde for område BKS1. Minst 1 plass skal være 
tilrettelagt for bevegelseshemmede og deres kjøretøy. 

 

§ 3. Hensynssoner 
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3.1 Frisiktsoner. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
 
Gjelder frisiktsoner (5x30m). Frisiktsoner skal holdes fri for sikthindrende innretninger 
og vegetasjon i en høyde 0,5 m over tilliggende vegbane. 

 
3.2 Bevaring kulturminner. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 6) 
 
Gjelder eksisterende bygg i område BKB1. Det kan ominnredes innvendig. Vedlikehold 
og oppussing skal tilpasses opprinnelig utseende, form, farge og materialvalg. 
Eventuell ny bebyggelse skal nøye tilpasses nåværende bygning og dens nære 
utomhusanlegg. 

 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 

4.1 Utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider før det er etablert 
utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger og kommunen. 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg må det foreligge utbyggingsavtale 
mellom kommunen og utbygger, samt godkjenning av tekniske anlegg, før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 
 

4.2 Brannvann. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 12) 
 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygninger innen områdene før det er 
dokumentert at brannvannforsyning tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
 
4.3 Uteoppholdsareal. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles lekeareal er 
opparbeidet.  
 
Før bygging skal det utarbeides en samlet situasjons- og tomteplan som behandler 
følgende forhold: 
 

a. Terrengbehandling og overflatebehandling med vegetasjon, 
oppmerking/kantsteiner, gjerder m.m. 

b. Overvannssystem. 
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1. BAKGRUNN 
 
Jørgensen Bygg AS har ervervet eiendommer ved gamle Hønen gård mht å kunne bygge 
boliger her. De ønskes bygd som rekkehus, mens eksisterende hovedbygg skal selges som 
det står. 
 
Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  
 
 
Hønefoss, 20.10.2015 
 
Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 
 
Planarbeidet ble varslet 25.9. 2014 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 
kommentert til slutt her, og brevene følger saken. 
 

3. DAGEN SITUASJON 

 Beliggenhet 
 
Planen vil primært omfatte utbygging av gnr 86/521 og 86/798.  
 
Området og eiendommen er vist på varslingskartet: 
 

 
 
 
Planområdet er ca. 7,0 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for 
konsentrertsmåhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Ortofoto av området er vist på neste side: 
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Planstatus 

 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til «Bygninger med særskilt allmennyttige 
formål». (Eiendommen har tradisjonelt vært eid og benyttet av institusjon for blinde og 
svaksynte). 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1942 og kan ikke betraktes som styringsdokument i dag. 

 

4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 
 
På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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4.1.  Bebyggelse 
 
Ny bebyggelse planlegges altså til formålet «konsentrert småhusbebyggelse». Dette 
innbefatter mindre rekkehus. En illustrasjonsplan er her vist på neste side: 
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Utnyttelsesgraden er beregnet og tilpasset den skisserte bebyggelsen, med %BYA=75% for 
felt BKS1 og %BYA=30% for BKB1. I sistnevnte ligger et er eksisterende bygg med 
tilhørende eiendom skal skilles ut.   
 
Tillatt byggehøyder er satt til 7,0 m for BKS1 og mønehøyde 11,5 m for eksisterende bygg 
i BKB1. Ingen krav til takvinkler. 
 
Eksisterende bygg er bevaringsverdig, og med sin størrelse gir det muligheter både til 
boliger, kontorer og/eller tjenesteyting, f.eks for foreningsvirksomhet. En har derfor 
regulert det til alle disse nevnte formål, uten at det er satt krav til prosentvis fordeling av 
dem. Det betyr at bygget kan benyttes til kun ett av disse formål, eller i kombinasjon 
mellom to eller alle tre formål. Det er satt krav til at ingen bruk skal være slik at den 
genererer mye trafikk. 
 
Deler av arealene som skal benyttes av boligene i BKB1 skal være mest mulig fri for 
inngrep, og da har en vist ved planformålet Gårdsplass hvilke områder som kan benyttes til 
trafikkarealer og garasjer/carports. 
 
Lekeområdet BLK1 er på 924 m2 og ligger på flaten samt i skråningen østover. Pga at det i 
øst går en jernbane vil det måtte gjerdes forsvarlig inn slik reguleringsplanen viser, men 
det vil terrengmessig egne seg til variert lek. Det vi også måtte skjermes med støyskjerm. 
Da vil en kunne har en sikker sone der det ikke er bratt. Det vil tjene de minste barna. 
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Byggeområde BKS1 omfatter kun den nye bebyggelsen. Det har derfor høy 
utnyttelsesgrad. Parkeringsbehovet utenfor carporter/garasjer er vist som eget område.  
 
Atkomsten til eksisterende bygg i BKB1 vil måtte gå over BGP1, da andre 
utkjøringsmuligheter ikke eksisterer. Derfor må en naturlig kjørerute mellom avkjørselen 
og BKB1 være kjørbar med fast dekke. 
 
Område BGP2 angir de områdene ved BKB1 som kan anvendes til gårdsplass, parkering 
og garasjer/carports. Det kan bebygges med inntil 150 m.  
 
 

4.2. Veger. 
 
I planen er det avsatt utvidelsesmuligheter for Hønen Terrasse. Eiendommene på denne 
side av gata går helt ut til midten av denne.  
 

4.3. Topografi. 
 
Tomta er relativt flat der eksisterende bebyggelsen er og ny planlegges. Skråningen mot 
jernbanen er nokså bratt. Områdene er ikke utsatt for flomfare eller rasfare.   
 

4.4. Sol/skygge. 
 
Området ligger med gode solforhold hele dagen. 
 
Byggene kan i kun bygges i to etasjer over stedlig terreng. Virkningen mht sol/skygge blir 
derfor begrenset i forhold til naboene.  
 

4.5. Arealbruk. 
 
Arealbruken i planen fordeler seg slik: 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 
Boliger 2.155 
Kombinert bebyggelse 1.927 
Lekeområde 924 
Gårdsplass 1.499 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Veg 
Parkering 

234 
182 

SUM 6.921 
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4.6.  Trafikk. 
 
Oversikt over gatenettet: 
 

 
 
Hønen Terrasse er en blindveg som ender ut i et friluftsområde. Trafikken her er derfor 
svært liten. Denne planen genererer også svært lite trafikk. Anslagsvis ca ÅDT= 50 kjt/d. 
Antatt totalt ÅDT blir her derfor <100 kjt/d. Skiltet hastighet er 30 km/t. Svært få/ingen 
tunge kjøretøy. 
 
Veien knyttes til det øvrige vegnettet via Hønen Allé og lenger bort Hov Allé. Begge disse 
går frem til FV 35 Hønengata. 
 
Gatenettet knytter boligområdene sammen. For uten Hønen Terrasse er også parallellgata 
Harald Hårfagres gate blindet mot Dronning Ragnhilds vei og Industrigata. Begge betjener 
de store næringsområdene der. Disse områdene vil imidlertid nå bli bygget ut til mer 
blandete formål. Bl.a er det foreslått å etablere gangveger langs Dronning Ragnhilds vei og 
Industrigata til Harald Hårfagres vei, nesten helt frem til friområdet Kongehaugen. 
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Vegstandard. 
 
Feltbreddene i dag på stedet er totalt ca 6,0m, men uten definert fortau.  
 
Trafikkmengdene i dag og etter denne planen er/blir så små at det ikke legges opp til 
separasjon av kjørende og myke trafikanter. Området trenger heller ingen busslommer eller 
gangfelt, i og med at det ligger innerst inne i et trafikalt sett lukket gatesystem. 
 
 
Parkering. 
 
Parkeringsbehov for bebyggelsen innenfor planområdet ivaretas i garasjer. I tillegg er det 
også planlagt felles parkeringsareal på ca 180 m2. Denne vil kunne romme ca 10 biler, 
hvilket er tilstrekkelig for et lite boligfelt som her. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Ullerål barneskole ligger på andre siden av Hønengata. Hov ungdomsskole likeså. Dit er 
det hhv ca 600 og 800m. 
 
For å gå/sykle dit vil en den første delen kunne gå på lokalvegnettet, som har lite trafikk. 
Langs Hønengata er det fortau, og kryssing av denne kan skje ved lysregulert fotgjengerfelt 
i krysset med Hov Allé. 
 
Konklusjonen er at trafikkøkninga som følge av utbygginga vil bli svært liten. Det er 
derfor ikke er behov for tiltak utover at det legges opp til en utvidelse av Hønen terrasse. 
 

4.7.  Strøm, og vann- og avløpsnett 
 
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.  
 
Bygg som kommer inn under forskrift til fjernvarme må knytte seg til dette i hht 
bestemmelsene der. 
 
 

4.8.  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 
og unge i nærmiljøet. 
 
For ca 14 nye enheter er det avsatt 924 m2 felles lekeplass. Dette er rikelig, og lekeplassen 
er både flat og hellende. Pga nærhet til jernbanen er der imidlertid svært viktig at de nedre, 
østre deler blir godt inngjerdet. 
 
Naboarealene Kongshaugen er lett tilgjengelige store offentlige friområder, som også kan 
benyttes til lek. 
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4.9.  Universell utforming 
 
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 

4.10.  Grunnforhold 
 
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av selve planområdet. Byggegrunnen 
forventes i hht NGU-kartlegging å være elveavsetning, hvilket borger for gode grunnforhold og 
at det ikke er rasfare. 
 
Det settes derfor ikke i bestemmelsene særskilte krav til grunnundersøkelser ved byggemelding, 
men geoteknisk prosjektering er en obligatorisk del av byggprosjekteringen. 
 

4.11.  Kulturminner 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 
tilbakemelding om at det er liten sjanse for automatisk fredede kulturminner i planområdet. 
De har derfor ikke forlangt undersøkelser. 
 
Uansett vil det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid bli satt krav til om det blir funnet 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune varsles. 
 
Eiendommen omfatter hovedhuset til Hønen gård, samt litt av tunet rundt. Fylkesmannen 
ønsker at bygningen med noe områder rundt blir bevart, hvilket planen også legger opp til. 
Det er markert hvilke områder som kan anlegges til gårdsplass og garasjer/carports. 
 
 

4.12.  Støy  
 
Vegtrafikken på Hønen Allé er svært liten. Tiltaket selv vil heller ikke gi så mye 
trafikkøkning at støy fra vegtrafikk er aktuelt problem for planområdet. 
 
Jernbanen går imidlertid like forbi området, så støy fra denne er utredet her. 
 
 
Grenseverdier. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra 
MD. Anbefalte støygrenser for bane er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering 
av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  
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 Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene 
58-68 dBA for Lden, og 75-90 dBA for L5AF. Rød sone er støynivå høyere enn disse 
verdiene. 

 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte 
boenhet.  

 For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C.  

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser 
pr. natt  

 Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 
kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy 
på natten (23-07) 10 dBA tillegg. 

 

Banetrafikk. 
 
Inngangsparametere for støyberegning av banestøy er, for uten beliggenheten av banen i 
forhold til bebyggelse, basert på løpemeter tog/time av de ulike togtypene, samt hastigheter 
for disse. Siden banen for tiden har lite trafikk, og det kan være aktuelt å bygge den ut, 
fortrinnsvis med lokaltrafikk, har en valgt å beregne støy med langt mer trafikk en dagens 
(100%). 
 
En har benyttet følgende trafikktall for togmeter/time og km/t: 
 

BM73 EL18 godsEL Hastigheter 

Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na person gods 

13 14 0 14 12 7 167 174 154 68 65 

         
   

Resultater. 
 

Støysonekartet er laget for 2m høyde over terreng. Beregningene gjøres vanligvis med 
feilmargin ± 3 dB. Her hvor både økningen i trafikken og bebyggelsens utforming er svært 
usikre, vil usikkerhetene blir mye større. 

På neste side er støysoner vist: 

Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

Bane 58 Lden 75 L5AF 
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Sonekartet viser i korthet at bebyggelse i nærmest banen så vidt kan bli liggende i gul sone, 
dvs utsatt for støy over grenseverdiene. Dette gjelder nytt bygg.  

Det betyr at tomta vil kunne bebygges dersom det gjøres støytiltak ved leiligheten nærmest 
jernbanen.  

Fylkesmannen anbefaler ikke at grenseverdiene i T-1442/2012 kan fravikes. Det gjelder 
også lekeområdet. En har derfor beregnet tiltak for lekeplassen, som også skjermer 
nærmeste bygg også for 2.etg. For at det skal inntreffe må det bygges skjerm som vist her 
der også koter med skjerm er vist. Topp høyde må da være til kote 92,7, dvs 2,7 m over 
nivå på tomta. 
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Når det fremmes byggemelding for bygg i gul sone, bør/må det følges en støyberegning for 
det spesifikke prosjektet som dokumenterer støy på uteplasser, utenfor fasader og 
innendørs. 

 

4.13.  Biologisk mangfold 
 
Området er i dag bebygd, uten dyrket mark eller utmark. I Naturbase er det ikke registrert 
spesielle lokaliteter av naturtyper eller plante-/dyrearter. 
 
Mht naturmangfoldlovens §§8-12 så er kunnskapsgrunnlaget (§8) ivaretatt gjennom 
databasesøk så langt det er rimelig i denne saken.  

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om 
virkningene på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet godt, slik at 
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig.  

Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil ikke bli vesentlig utvidet, men 
aktiviteten vil i noen grad kunne økes generelt. Den samlede belastningen på økosystemet 
(§10) blir ikke vesentlig større enn den allerede er. 

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11).  

Spørsmål om driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12) har her ingen 
relevans.  
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5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 
 
 
5. Radon 
 
Hønefossområdet er generelt utsatt for radongass. Med permeable masser her kan en ikke 
garantere at slik gass ikke kan forekomme. Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht 
mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal bli et problem blir svært liten 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
27. Støy industri. 
 
Sydvest for området er det noe næringsvirksomhet. Dette kan avgi noe støy, men dette 
bildet har blitt bedre de seinere år, og områdene planlegges nå med mindre preg av slik 
næringsvirksomhet. Ved ny slik plan må de sørge for at naboområdene ikke blir støyutsatt. 
Med riktige tiltak der vil virkningene ikke bli helseskadelige. 
 
Risikoen vurderes som liten. Tiltak ikke nødvendig i denne planen. 
 
 
28. Støy bane. 
 
Området er vurdert om det blir støyutsatt fra banen fra Roa. Det aller meste av området blir 
ikke støyutsatt. Grunnen er primært at banen går i en dyp skjæring forbi planområdet, slik 
at terrenget skjermer naturlig der bebyggelsen blir liggende.  
 
Noe av lekeområdet og tomten til eksisterende bygg blir utsatt, men store deler av disse 
blir liggende skjermet fra støy. Tiltak blir nødvendig for bygg aller nærmest jernbanen. 
 
Risikoen for helse vurderes som liten. Tiltak nødvendig. 
 
 
44. Ulykker med gående/syklende. 
 
Planområdet ligger i et byområde og med nærmeste gatenett uten fortau. Det planlegges 
dog fortau langs to aktuelle gater i sydvest. 
 
Trafikkmengdene er små og skiltet hastighet er lav (30 km/t) i nevnte gatenett. Kryssing av 
Hønengata er regulert med fotgjengerfelt hvorav et er lysregulert. 
 
En anser derfor at sannsynligheten for ulykker er liten, selv om konsekvensene om slike 
skulle inntre selvfølgelig kan være alvorlig. 
 
Tiltak ikke foreslått pga den lave risikoen. 
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45. Andre ulykkespunkter. 
 
I dette tilfellet gjelder det forholdet til jernbanen som ligger nær inntil planområdet. 
 
Det er ingen usikrede krysningspunkt av denne nær planområdet.  
 
Beboere kan teoretisk «finne på» å oppholde seg inntil/på jernbanesporet. Men dette er 
forhold som gjelder alle beboere i Hønefoss. 
 
Det planlegges et lekeområde som også går i skråningen ned mot jernbanen. Det er svært 
viktig at dette gjerdes godt. 
 
 

5.1. Konklusjon og anbefaling. 
 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig 
å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
 
 
 
  



Detaljplan for Hønen gård. Plan-ID 0605-397. Ringerike.          Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 

17 
 

6. INNSPILL OPPSTART REGULERINGSARBEID. 
 

Planarbeidet ble startet opp og annonsert på vanlig måte 25.9.2014. Det er kommet 
følgende innspill, hvis innhold her er punktvis gjengitt og kommentert: 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 3.11.2014. 

Standard brev fra fylkesmannen i slike saker. 

Påpeker spesielt at området ligger nær jernbanen og at støy må utredes. Bestemmelsene må 
vise eventuelle konkrete støytiltak. Ved byggesøknad skal konkrete tiltak følge som 
dokumentasjon og gjennomføring sikres ved rekkefølgebestemmelser. 

For øvrig nevner fylkesmannen sine fagområder barn og unges interesser og sikkerhet, 
universell utforming, klima- og miljøvennlige energiformer, myke trafikanters sikkerhet og 
tilgjengelighet, energivennlige energiløsninger, bygningsmiljø, landskap og estetikk, samt 
naturmangfoldloven og prinsippene der (§§ 8-12). 

Kommentar: 

Støy er utredet spesielt og forhold til støytiltak er tatt inn i bestemmelsene. 

De øvrige tema er omhandlet i beskrivelsen og i bestemmelsene. 

 

Statens vegvesen. Brev av 17.11.2014. 

Standard brev fra vegvesenet i slike saker. 

De trafikkmessige virkningene må dokumenteres nærmere.  

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet må avklares. Hvis planen medfører 
endringer av veg- og trafikkforhold vil disse måtte gjennomføres før området tas i bruk.  

Forutsetter at planen sendes dem for uttalelse. 

Kommentar: 

Vegvesenets innspill følges opp i planen. 

 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Brev av 19.12.2014. 

Påpeker at området tidligere hadde en del støy fra industri samt skadedyr, men at det ikke 
er slike klager nå. Ber ellers om at det tas hensyn til myke trafikanter, trygge 
lekemuligheter, skjermede uteplasser, universell utforming og støy/luftforurensning. 
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Kommentar: 

De fleste forhold er ivaretatt, men tema luftforurensning synes uaktuelt å utrede. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 18.11.2014. 

Trenger ikke å undersøke området mht automatisk fredede kulturminner. Men standard 
bestemmelse om stopp i arbeidene og meldeplikt om det gjøres funn tas inn i planen. 

Ønsker å bevare bygningen på Hønene gård med nære områder, helt frem til plangrensa i 
vest, øst og sør. 

Kommentar: 

Bestemmelsene har med anbefalt ordlyd om eventuelle funn av automatisk fredede 
kulturminner. 

Bygningen er regulert bevaringsverdig, men omkringliggende områder gjelder kun de 
nærmeste til huset. Skulle en bevare så store områder som fylkeskommunen anbefaler 
kunne en ikke bygge ut noe innen planområdet. 

Ringerike kommune. Teknisk drift, utbygging. Mail av 21.11.2014. 

Etterspør om hele området øst for Hønengata, nord for jernbanen og syd for Hønen Allé i 
forbindelse med flere planer her nå, burde få felles utredninger omkring trafikkavvikling, 
myke trafikanters behov, universell utforming og kollektivtransport. Eventuell 
barnehagebehov i området bør avklares mht trafikk. 

Det må utføres en dimensjoneringsvurdering og tappetest på nettet i forholdet til 
brannvann. Separat spillvann kan føres til kommunalt nett, men ikke overvann. Overvann 
må håndteres lokalt. Parkering på gnr 86/797 bør mht overvannshåndtering inngå i 
reguleringsplanen. 

I rekkefølgebestemmelsene bes tatt utbyggingsavtale og at godkjenning av tekniske planer 
som eventuelt ønskes overtatt av kommunen. 

Kommentar: 

Felles utredninger om trafikk for større områder enn for denne planen blir unaturlig å gjøre 
her, da dette er en svært liten og trafikalt avsondret del av områdene rundt. 

Tekniske forutsetninger vurderes i prosjekteringsfasen. 

Forslag til rekkefølgebestemmelser imøtekommes. 

 

Jernbaneverket. Brev av 25.11.2014. 
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Viser til at selv om ny Ringeriksbane er innstilt å gå via Kroksund, så kan ikke arealene 
ved Hønengata «frigis» uten videre. Usikkerhet mht spor- og arealbehov i 
Hønefossområdet. Anbefaler at planen stilles i bero inntil dette er avklart. Jernbaneverket 
kan benytte innsigelse mht dette. 

Kommentar: 

Det er vanskelig å se at Jernbaneverket skal trenge mer enn to spor langs dette 
planområdet. Fra dagens spor til planlagt bebyggelse er det mer enn 30m, og arealene i 
denne planen inntil Jernbaneverkets eiendom (som går 9-10 m fra sporet og vestover til 
planens grenser) bør være rikelige til å romme et spor til. Siden sporet også går i en dyp 
skjæing her, vil heller ikke støy bli et større problem om det skulle komme et spor til på 
vestsiden av det eksisterende. 
 
En viser også til et seinere avklaringsmøte mellom Jernbaneverket, kommunen og 
grunneierne til planen for Øvre Hønengata Øst 14.1.2015, der det konkluderes at de ikke 
vil stoppe planarbeidet der, dersom de holder seg til en byggegrense på 30m. Denne kan de 
eventuelt også redusere seinere. 
 
Med en byggeavstand på mer enn 30 m i denne saken, ser derfor ingen grunn til å stoppe 
planarbeidet.  
 
En ber derfor kommunen om å ivareta dette når saken her fremmes og den legges ut på 
høring. 
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1. BAKGRUNN 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
 
Denne saken gjelder et mindre område Hønen gård i Hønefoss, der tiltakshaveren ønsker å 
regulere til boliger.  
 
Planforslaget viser nye rekkehus og en eksisterende bolig: 
 

 
 
Ny bebyggelse planlegges til formålet boliger med «konsentrert småhusbebyggelse».  
 
For øvrig vises til planbeskrivelsen. 
 

2. METODE 
 
Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 



Detaljplan Hønen gård. Plan ID 0605-397 - Hønefoss.                                                                    Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

 

4 
 

hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 
 
For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
 
Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 
kommentert. 
 
 
Kriterier. 
 
En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 
 
Gradering av sannsynlighet: 
 

4. Svært sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 
3. Sannsynlig:    Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 
2. Mindre sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 
1. Lite sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 
 
 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 
 

1. Ufarlig:     Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp 
til 100 000kr 

2. En viss fare:  Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Kritisk:     Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Farlig:     Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. 
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Katastrofalt:    Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 
tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 
 
Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala 
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): 
 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   
Liten risiko. Tiltak kan vurderes  
Akseptabel risiko  

 

3. ANALYSE 

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 
 
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Nei       Flatt terreng 
2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 

området.  
3. Flomras Nei    Ligger høyt over vannet, 

og stabil grunn.  
4. Flom. Innsjø, elv. Nei      God avstand og høyde til 

elva 
5. Radongass Ja   1   1  Grus i grunnen. Men tiltak 

obligatorisk. 
Vær, vindeksponering. Er området: 
6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i 

området 
7. Nedbørutsatt Nei    Ikke mer enn vanlig i 

området 
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 
9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  
10. Verneområder Nei    Ingen kjente  
11. Vassdragsområder Nei    God avstand til vassdrag 
12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 
13. Kulturminne/-miljø Nei      Verneverdig bygg vernes 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 
15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 
16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 
18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 
19. Vannforsyning Nei    Ikke aktuelt 
20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 
21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 
22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 
23. Rekreasjonsområde Nei    Ikke aktuelt 
24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 
26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 
27. Støv og støy; industri Ja 1 1  Lavt støynivå her 
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja  3  1  Utredet. Tiltak nødvendig 
29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 
30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
32. Høyspentlinje (stråling) Nei    For langt unna høyspent 
33. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 
35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 
Medfører planen/tiltaket: 
36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 
37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 
38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
40. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 
41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 
42. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 
Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 
43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    God sikt. Lav hastighet. 
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite sanns. 
45. Andre ulykkespunkter Ja  1  4  Jernbanelinje i nærheten 
Andre forhold 
46. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 
Nei    Ikke aktuelt 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 
 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 
 

Nei        Noe bratt i øst mot 
jernbanen, men ikke farlig 
bratt. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
50. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 
Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
51. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 
Nei    Ingen spesielle farer 

utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 

 
 

3.2. Samlet risikovurdering. 
 
I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er 
kommentert i neste punkt. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig 28     

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 5, 27   44, 45  

 

3.3. Tiltak. 
 
De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 
 

4. VURDERINGER. 
 
5. Radon 
 
Hønefossområdet er generelt utsatt for radongass. Med permeable masser her kan en ikke 
garantere at slik gass ikke kan forekomme. Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht 
mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal bli et problem blir svært liten 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
27. Støy industri. 
 
Sydvest for området er det noe næringsvirksomhet. Dette kan avgi noe støy, men dette bildet 
har blitt bedre de seinere år, og områdene planlegges nå med mindre preg av slik 
næringsvirksomhet. Ved ny slik plan må de sørge for at naboområdene ikke blir støyutsatt. Med 
riktige tiltak der vil virkningene ikke bli helseskadelige. 
 
Risikoen vurderes som liten. Tiltak ikke nødvendig i denne planen. 
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28. Støy bane. 
 
Området er vurdert om det blir støyutsatt fra banen fra Roa. Det aller meste av området blir 
ikke støyutsatt. Grunnen er primært at banen går i en dyp skjæring forbi planområdet, slik at 
terrenget skjermer naturlig der bebyggelsen blir liggende.  
 
Noe av lekeområdet og tomten til eksisterende bygg blir utsatt, men store deler av disse blir 
liggende skjermet fra støy. Tiltak blir nødvendig for bygg aller nærmest jernbanen. 
 
Risikoen for helse vurderes som liten. Tiltak nødvendig. 
 
 
44. Ulykker med gående/syklende. 
 
Planområdet ligger i et byområde og med nærmeste gatenett uten fortau. Det planlegges dog 
fortau langs to aktuelle gater i sydvest. 
 
Trafikkmengdene er små og skiltet hastighet er lav (30 km/t) i nevnte gatenett. Kryssing av 
Hønengata er regulert med fotgjengerfelt hvorav et er lysregulert. 
 
En anser derfor at sannsynligheten for ulykker er liten, selv om konsekvensene om slike skulle 
inntre selvfølgelig kan være alvorlig. 
 
Tiltak ikke foreslått pga den lave risikoen. 
 
 
45. Andre ulykkespunkter. 
 
I dette tilfellet gjelder det forholdet til jernbanen som ligger nær inntil planområdet. 
 
Det er ingen usikrede krysningspunkt av denne nær planområdet.  
 
Beboere kan teoretisk «finne på» å oppholde seg inntil/på jernbanesporet. Men dette er forhold 
som gjelder alle beboere i Hønefoss. 
 
Det planlegges et lekeområde som også går i skråningen ned mot jernbanen. Det er svært viktig 
at dette gjerdes godt. 
 
 

5. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 
 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å 
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
 
 



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønen gård - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 21.04.2015 offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hønen gård i Hønefoss i
Ringerike kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, 
lekeplass, gårdsplass og bolig, kontor, tjenesteyting, samt tilhørende veg- og parkeringsformål. 

Fylkeskommunen uttaler seg her om kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har tidligere uttalt oss til planforslaget i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Vi 
anbefalte da på bakgrunn av kjente kulturminner i nærområdet at kommunen la inn en 
reguleringsbestemmelse som ivaretok varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi kan ikke se 
at kommunen har imøtekommet vår anbefaling, og gjentar derfor denne anbefalingen. Vi har følgende 
forslag til reguleringsbestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd."

Nyere tids kulturminner
Vår uttalelse av 18.11.2014 i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan er dessverre noe 
upresis og til dels feilaktig. 

Hovedbygningen på Hønen har vi der omtalt som en nyklassisistisk bygning fra tidlig på 1900-tallet. 
Bygningen er omtalt i Jo. Sellægs bok "Hus i Hønefoss", der det står følgende: "Et kompakt en etasjes 
hus under et steilt halvvalmet tak er typisk for klassisismens storgårdsbygninger fra slutten av 1700-
tallet og fram mot midten av 1800-tallet." Det står også at den klassiske fasaden ble beholdt da huset 
gjennomgikk en omfattende oppgradering i 1927. 

Ringerike kommune

Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 08.06.2015 Vår referanse: 2014/4176-7 Vår saksbehandler:
Deres dato: 21.04.2015 Deres referanse: 14/473-13 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vi  må dermed trekke bygningen 100 år lenger tilbake i tid enn det går fram i vårt forrige brev, noe 
som også øker verneverdien. 

Vår anbefaling om den foreslåtte hensynssonens utbredelse var ikke presis nok. Her kan det se ut som 
vi gikk imot en hver utbygging innenfor planområdet. Meningen var at ny bebyggelse burde legges på 
gnr/bnr 86/521, og at de ubebygde delene av 86/798 fortsatt skulle forbli ubebygd, og en del av den 
foreslåtte hensynssonen.

Vi ser det som positivt at hovedbygningen på Hønen gård er regulert til hensynssone c) bevaring av 
kulturmiljø. Vi ber imidlertid om at det knyttes følgende bestemmelser til denne hensynssonen:

- Det er ikke tillatt å rive bygninger avmerket som verneverdig i hensynssonen.
- Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming,

materialbruk og detaljering er lik eksisterende, eller tilbakeføres til tidligere utseende.
Ved planlagt fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler som taktekke, vinduer, dører, 
panel, listverk og andre detaljer bevares så langt det lar seg gjøre.

- Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av 
bygningsdelene som skiftes ut.

- Eksisterende vegetasjon/hageanlegg skal i størst mulig grad bevares.
- Alle søknader som innebærer eksteriørmessige endringer av bevaringsverdig bebyggelse

avmerket som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø skal forelegges fylkeskommunen før
byggetillatelse kan gis. Fylkeskommunen skal ha tilsendt kopi av vedtak i saker
fylkeskommunen har uttalt seg til.

Vi anbefaler også at hensynssone c) bevaring av kulturmiljø utvides til å inkludere et område rundt 
bygningen, det vil si hele eiendom gnr/bnr 86/798. Vi vil ikke motsette oss at det bygges i den vestlige 
delen av planområdet, men vi ber kommunen å vurdere om den østlige delen av BKS1 kan erstattes av 
grøntareal slik at det blir en noe større avstand mellom ny bebyggelse og den verneverdige 
hovedbygningen på Hønen gård. 

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Thea Hellbardt
teamleder kulturminnevern Kulturvernkonsulent 

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Uttalelse til forslag til detaljregulering for Hønen gård i Ringerike 
kommune

Vi viser til brev av 21. april 2015 med forslag til detaljregulering for Hønen gård i Ringerike 
kommune. 

Planforslaget åpner for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteopp-
holdsareal. Det er skissert muligheter for 14 boenheter i rekkehus. Det bevaringsverdige ho-
vedbygget på Hønen gård med omkringliggende areal er foreslått regulert til kombinert for-
mål bolig/kontor/tjenesteyting. I kommuneplanen er planområdet avsatt til byggeområde for 
allmennyttig formål, men kommunen mener at arealet likevel ikke er aktuelt for ny barnehage.

Fylkesmannen har i brev av 3. november 2014 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbei-
det. Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, universell utforming, klima 
og energi, landskap og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Nye boliger med uteoppholdsarealer må sikres støyhensyn i tråd med Klima- og miljødepar-
tementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/ 2012. Planområdet ligger nær jern-
banen, men støyutredningen viser at bebyggelsen i all hovedsak vil ligge utenfor gul støysone. 
Støyforholdene ved leiligheten nærmest jernbanen vil kunne ivaretas med lokale tiltak og go-
de planløsninger. Fylkesmannen vil derfor anbefale at reguleringsbestemmelsene endres slik 
at det ikke åpnes for avvik fra anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442/2012. Videre anbefaler 
vi at det innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på iva-
retakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Gjennomføring av eventuelle nødvendige 
støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.

Nesten hele det foreslåtte lekeområdet er omfattet av gul støysone. Vi kan ikke se at det er 
redegjort for eller innregulert skjermingstiltak for lekeområdet i plandokumentene. Fylkes-
mannen vil sterkt anbefale at det før sluttbehandlingen blir foretatt en nærmere utredning og 
innarbeiding av tiltak i planen for å sikre tilfredsstillende støyforhold på lekeplassen. Vi viser 
til den nasjonale støyretningslinjen.

Planområdet grenser til et stort friområde som kan gi lekemuligheter for større barn. I planfor-
slaget er det også regulert et areal for lek. Dette arealet er for en stor del bratt, og beliggenhe-
ten ved jernbanen vil kreve ekstra sikringstiltak. I forslaget til bestemmelser står det at leke-
plassen skal møbleres med lekedyr og sitteplasser. Fylkesmannen forutsetter at lekeplassen
gis en avgrensning, utforming og sikring som ivaretar funksjonen som småbarnslekeplass. 
Arealet må også sikres tilfredsstillende støyforhold, se avsnittet ovenfor. Kommunens talsper-
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son for barn og unge må involveres i planarbeidet. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i plansaker. 

I saksutredningen står det at utbyggingsprosjektet faller inn under tilknytningsplikten for 
fjernvarme. Vi har ved varsel om oppstart minnet om at dersom kommunen skal kunne kreve 
at et bygg i konsesjonsområdet for fjernvarme skal knyttes til fjernvarmeanlegget, må tilknyt-
ningsplikten være bestemt i plan, jf. plan- og bygningsloven § 27-5. Det vil si at det er planen 
som iverksetter tilknytningsplikten. Vi anbefalte derfor kommunen å innarbeide en regule-
ringsbestemmelse om tilknytningsplikt for å sikre en miljøvennlig energiløsning i tråd med 
nasjonale mål og føringer. Vi kan imidlertid ikke se at dette er tatt inn i bestemmelsene. 

I planbeskrivelsen er det redegjort for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp. Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter i planområdet. Vi har 
tillit til at kommunen ser til at planforslaget i tilstrekkelig grad tar hensyn til bygningsmiljø, 
landskap og estetikk. 

Etter fullmakt

Eli Kristin Nordsiden
seniorrådgiver

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Jernbaneverket

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Henvendelse t¡t: Sølvi Morvik
rtf .: *47 99034591
Faks:

e-post Solvi.Morvik@jbv.no

Dato: 29.04.2015
Saksref.: 201405957-4
Deres ref.: 141473

Vedlegg:

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@bv.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501 888

jernbaneverket.no

Ringerike kommune- Hønen gård gnr/bnr 86/521o986/798 - offenttig ettersyn

Viser til innkommet varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag3gT, Hønen
gård.

Jernbaneverket har tidligere sendt inn merknader til oppstart av planarbeid,25.ll.20l.I brevet
ble det anbefalt at reguleringsplanen ved Hønen gård stilles i bero, dette på grunn av

usikkerhet i forbindelse med Ringeriksbanen og alt den bringer med seg.

Det er nå gjort et arbeid i denne forbindelse og Jembaneverket vil godta utbyggingen, med
noen merknader.
Jembanelovens $10 har blant annet en byggegrense på 30 meter fra nærmeste spormidt og i
denne saken er lekearealet innenfor denne grensen.

o Eiendomsgrensen er mellom 8,5 m og I1,5 m fra jernbanelinjen og det er tenkt at det
skal være lekeareal ned til denne grensen. Dette er for nært jernbanelinjen og gjerde
må settes opp l5 meter fra midtjernbanespor. Dette på grunn av snørydding og for å

unngå skader.
¡ I reguleringsbestemmelsene 1.2. felles lekeplass, står det at det skal settes opp gjerde

inntil 1,5 meter høyt. Dette må endres til at det er et <klatresikkert gjerde på minimum
1,8 meten.

o Hele lekearealet fra boligene og ned motjernbanelinjen ligger i gul støysone. Det må
utarbeides en støyberegning for uteplasser og lekeareal.

o Plankartet må vise byggegrense 30 meter fra jernbanelinjen, pluss gjerde ved 15 meter.

For ordens skyld bemerkes at det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilfredsstillende
forhold med hensyn til jernbanestøy ogvibrasjoner, samt utføre og bekoste nødvendige
dempingstiltak. Det forutsettes at nevnte dokumentasjon foreligger før kommunen gir tillatelse
til tiltaket.

Med hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning

Sølvi Morvik
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Fra: Jorun Johansen Ås [Jorun.Johansen-As@blindeforbundet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.05.2015 10:43:42 

Emne: 397 Hønen gård- offentlig ettersyn av reguleringsplanforslog 

Vedlegg: image001.jpg 

Viser til saksnr. 14/473-13 
Som tidligere eier ble det ved salg satt krav til ny eier om opparbeidelse av ny innkjøring til eksisterende 
hovedbygg og de planlagte nye boligene.  
Ser ikke dette kommer fram av tilsendt planforslag. 
Det er viktig for Norges Blindeforbund v/ Hønen gård bo og mestringssenter at dette ivaretas. 
 
Med hilsen 
____________________ 
Norges Blindeforbund 

Jorun Johansen Ås 
Daglig leder  

Hønen gård bo- og mestringssenter 
Tlf: +47 32181370 
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

  

Vår dato: 03.06.2015         

Vår ref.: 201405207-4     

Arkiv: 323 Saksbehandler: 

Deres dato: 21.04.2015 Heidi Mathea Henriksen 

Deres ref.:    22959759/hmh@nve.no 
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Uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Hønen gård - PlanID 

0605 397 - Ringerike kommune 

Vi viser til brev av 21.4.2015 med reguleringsplan for Hønen gård på høring.  

Vurderingene som ligger under avsnittet om grunnforhold er svært enkle og mangelfulle. NVE og 

kommunen er godt kjent med at det er stedvis dårlige grunnforhold i Ringerike kommune. Vi viser til 

NGIs rapport av 27.april 2006 Evaluering av risiko for kvikkleireskred, Ringerike kommune. Denne 

rapporten har lokalisert og klassifisert områder der det er fare for store skred. Selv om områdene som nå 

skal reguleres ikke er innenfor noen av risikosonene i rapporten, er det alltid nødvendig at forekomster 

av kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med løsmasser under marin 

grense.  

Fra kartsidene til www.ringerike.kommune.no har NVE funnet grunnundersøkelser på tomta utført av 

NGI (NGI-rapport 77035-21, 8.2.1983). Grunnundersøkelsene viser sand/siltig leire ned til kote 65, som 

er omtrent dybden til Randselva. På grunnlag av dette anser vi at det ikke er noen fare for områdeskred, 

pga at det ikke forekommer løsmasse med sprøbruddegenskaper (kvikkleire). Men ved 

byggeprosjektering må det likevel gjøres en vurdering av lokalstabiliteten ned mot elva. «Eurokode 7: 

Geoteknisk prosjektering» skal benyttes ved prosjektering av nye boliger. Kap. 11 omhandler bl.a. 

stabilitet av nærliggende naturlige skråninger og setter krav til at bruddgrensetilstanden for skråninger 

skal beregnes med partialfaktorer angitt i nasjonalt tillegg (kap 11.5.1).  Påvirkning av erosjon skal også 

inngå i vurdering (Eurokode 7 kap 2.4.2), og NVE ser ikke at det er gjort noen vurdering av eventuell 

erosjon fra bekken i foten av skråningen. Erosjon i foten på en bratt skråning kan medføre både 

overflateutglidninger og dypere rotasjonsskred, noe som igjen kan medføre skade på 

eiendom/bebyggelse på toppen av skråningen. 

 

Tomta ligger ut mot skråningskanten, og har ikke en sikkerhetssone som angitt i veiledningen til TEK 

10, §7-2 Figur 1, Sikkerhetssone mot erosjon: 
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NVE gir kommunen et sterkt faglig råd om å gjøre en nærmere vurdering av lokalstabiliteten og faren 

for erosjon før kommunen vedtar planen. I videre planarbeid er det viktig at kommunen tar i bruk 

kunnskapen om grunnforholdene som ligger lett tilgjengelig på kartsidene til kommunen.  

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Buskerud 

 



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret  

Postboks 123 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/473-19 15182/15 L12  05.06.2015 

 
0605_397 Detaljregulering Hønen Gård. Uttalelse. 
 

Deres brev av 21.04.2015 på offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag Hønen Gård. 

 

Vedr. vei så grenser planen mot gaten Hønen Terrasse i reguleringsplan Hønen II, Planid. 12. 

 

Ut fra oversendt forslag oppfatter en at plangrensen følger gbnr. 86/251 sin eiendomsgrense i 

gaten, plangrensen følger ikke veiformålet. Hønen Terrasse blir da liggende delvis i den gamle 

reguleringsplanen og delvis i foreliggende planforslag. 

 

Vil be om at planen omfatter hele gaten i den nye reguleringen, at veiformålet målsettes i 

planen og at det avsettes areale til fortau min. 2,5 m bredde. 

 

Byggegrensen mot vei forlenges mot nord-øst slik at den er gjennomgående mot Hønen 

Terrasse. 

 

Vedr. reguleringsbestemmelse §4, punkt 4.1: utbyggingsavtaler med kommunen er omhandlet 

i 2 avsnitt. Avsnitt 2 omhandler kommunens overtakelse av tekniske anlegg, som er inntatt i 

samsvar med ordlyd i tidligere planer. Avsnitt 1 sier at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

bygge- og anleggsarbeider før det er etablert utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler med 

kommunen, det bør presiseres i hvilke tilfeller den er aktuell/nødvendig. 

 

Ellers henviser vi til vår uttalelse ved mail av 21. november 2014 i saken. 

 

 

 

Med hilsen  

  

Jostein Nybråten  

Leder  

 Kjell Arve Aarebru 

 Overingeniør 

 kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

 

Jan Skillebekk, Teknisk forvaltning, Veier 
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Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønen gård - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om
offentlig ettersyn

Vi viser til nevnte plan på høring og vårt brev av 17 1 L20l4 i forbindelse med oppstart av
planarbeidet. Området er pä ca.7 daa og legger til rette for 14 nye boenheter.

Det vises til planbeskrivelsen pkt. 4.6 vedrørende:
l. Trahkk:

Området har atkomst via Hønen Terrasse. Dette er en blindveg som ender ut i et friluftsornråde.
Trafikken her er derfor svært liten. Denne planen genererer også svært lite trafikk. Anslagsvis ca
Á. Of: 50 kjt/d. Antatt totalt ÅDT blir her derfor <100 kjld. Skiltet hastighet er 30 km/t. Svært
fålin gen tunge kjøretøy .

Veien knyttes til det øvrige vegnettet via Hønen Allé og lenger borl Hov Allé. Begge disse går
frem til FV 35 Hønengata.

Gatenettet knytter boligområdene sammen. For uten Hønen Terrasse er også parallellgata Harald
Hårfagres gate blindet mot Dronning Ragnhilds vei og Industrigata. Begge bedener de store
næringsområdene der. Disse områdene vil imidlertid nå bli bygget ut til mer blandete formåI. Bl.a
er det foreslått å etablere gangveger langs Dronning Ragnhilds vei og Industrigata til Harald
Hårfagres vei, nesten helt frem til friområdet Kongehaugen.

Trafikkmengdene i dag og etter denne planen erlblir så små at det ikke legges opp til separasjon
av kjørende og myke trafikanter. Området trenger heller ingen busslommer eller gangfelt, i og
med at det ligger innerst inne i et trafikalt sett lukket gatesystem.

2. Gående og syklende: Ullerål barneskole ligger på andre siden av Hønengata.
Hov ungdomsskole likeså. Dit er det hhv ca 600 og 800m. For å gålsykle dit vil en den første
delen kunne gå på lokalvegnettet, som har lite trafikk. Langs Hønengata er det fortau, og kryssing
av denne kan skje ved lysregulert fotgjengerfelt i krysset med Hov Allé.

Behandlende enhet:

Region sør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Sa ksbehandler/i n nvalgsnr:

Ha¡rne Lene Lien - 32181131

Telefon: 02030

Telefaks: 37 01 98 01

f ¡rmapost-sor@vegvesen. no

Org.nr: 971032081

Vår referanse:

2014/13s4t2-009

Kontorad resse

Tollbugata 2

Deres referanse: Vår dato:

10.06.2015

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

3044 DRAMMEN
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I planbeskrivelsen og kommunens saksfremlegg er det konkludert med at trafikkøkninga som
føIge av utbygginga vil bli svært liten. Det er derfor ikke er behov for tiltak utover at det legges
opp til en utvidelse av Hønen terrasse.

Konklusjon:
Med bakgrunn i det hitsendte materialet og kommunens egne vurderinger, har ikke Statens
vegvesen merknader som er til hinder for kommunal sluttbehandling av planen med
bestemmelser.

seksjon tning
Med

onsleder

Hanne Lene Lien

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no; postmottak@bfk.no

o



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2704-41  Arkiv: L12  

 

Sak: 113/15 

 

0605_400 Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

1. 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane vedtas. 

 

2. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2704-40  Arkiv: L12  

 

Sak: 78/15 

 

0605_400 Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Saken ble enstemmig vedtatt. 

1. 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane vedtas. 

 

2. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet. 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/2704-38   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering 0605_400 Spenncon Rail Hensmoen og Vågård 

skytebane - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane vedtas. 

 

2. Avviket fra kommuneplanen innlemmes i ny arealdel i pågående revidering.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Spenncon Rail ønsker å flytte sin produksjonsvirksomhet nærmere jernbanen og Spenncon, 

og å øke effektiviteten ved å bygge nytt anlegg. Ringerike skytterlag som eier Vågård 

skytebane ønsker å oppgradere skytebanen, og vil i den forbindelse flytte den nordover slik 

at Spenncon Rail kan etablere seg delvis der skytebanen ligger i dag.  

 

Det har blitt arbeidet med en detaljreguleringsplan for området, der hovedformålene er 

skytebane og kontor/industri.  

 

Minnesmerket over russiske krigsfanger fra andre verdenskrig er flytta innad i planområdet. 

I framtida vil det være mulig å samlokalisere dette minnesmerket med eventuelle nye 

minnesmerker som er foreslått i området.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget fordi det innebærer satsing på videre 

industrivirksomhet og skytevirksomhet. Dersom hele utbyggingsforslaget for 

produksjonslokaler gjennomføres vil det også kunne bety økning i arbeidsplasser. Fordi 

utviklingsforslaget innebærer å flytte to eksisterende virksomheter innenfor et område der 

det allerede er etablert aktivitet i området, innebærer ikke utbyggingsforslaget 

beslagslegging av areal som ikke er bebygd/berørt i dag.  

 



De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling er at en del av planområdet i nordøst er tatt 

ut, da det ikke var behov for disse arealene likevel, at det er lagt inn støyskjerming mot 

naboene og at det er lagt til bestemmelse om at det tillates høyere siloer i tilknytning til 

produksjonsanlegget.  

 

Innledning 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 

sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom.  

Området er i dag uregulert, og avsatt til formål for industri og skytebane i kommuneplanen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet i møte 

09.02.15, sak 11/15, samt å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut 

til offentlig ettersyn. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 08.06.15 sak 

42/15.  
 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart, datert 23.10.15  

- Reguleringsbestemmelser, revidert 23.10.15  

- Planbeskrivelse, revidert 23.10.15 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

I planforslaget legges det opp til to utbyggingstrinn innenfor formålet kontor/industri, 

hvorav det første trinnet innebærer en utvidelsesmulighet. Disse er definert som KI1a (første 

byggetrinn uten utvidelse), KI1b (utvidelse av første byggetrinn) og KI2 (andre byggetrinn).  

 

Innenfor formålet for skytebane legges det opp til å bygge anlegg tilknytta skytebanen, 

deriblant forsamlingshus/klubbhus. 

 

Det er utarbeida tiltaksplan for håndtering av forurensa masser. Planen behandles av 

kommunen, og det er satt rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen om at den må være 

godkjent og oppfylt før igangsettingstillatelse gis. 

 

Det kreves også enten egen utslippstillatelse for rensa prosessvann eller påslippstillatelse til 

det kommunale spillvannsnettet. Det er også krav om at dette må være i orden før det kan 

gis igangsettingstillatelse.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 



Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Den nordøstre delen av planområdet (slik det var foreslått ved 1. gangsbehandling) 

som tilhører Sven Brun er tatt ut av planavgrensinga. 

 Det er lagt inn krav om støyskjerming mot naboer for å redusere ulemper fra økt 

trafikk forbi boligene (eksisterende produksjonslokaler ligger sør for boligene).  

 Det er lagt inn bestemmelse om at det tillates oppført siloer med et fotavtrykk på 250 

m
2
, og en maks høyde på 25 meter.  

 

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 17.06.15 – 24.08.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

 
1. NVE, datert 15.07.15 

NVE vil ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av 

oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

I denne saken er det ikke bedt om slik bistand. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

2. Tom Banggren på vegne av naboene, datert 19.08.15 

Naboene hadde merknader og spørsmål vedrørende: 

- Vann og kloakk 

- Ankomst til fabrikken 

- Jernbane 

- Verditap av eiendom 

- Støy 

- Luftforurensning 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det ble avholdt et nabomøte 3/9 i regi av Spenncon hvor disse spørsmålene ble besvart og 

det ble enighet om videre dialog. 

 

Rådmannens kommentar: 

Møtereferat er vedlagt. Rådmannen mener at kravene som nå er satt i bestemmelsene er 

tilfredsstillende. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

3. Fylkesmannen i Buskerud datert 20.08.15 



Fylkesmannen ønsker at nødvendige støytiltak skal sikres gjennom rekkefølgekrav. 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere å ta inn i bestemmelsene at det skal tilrettelegges for 

forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Dette ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

4. Statens vegvesen, datert 20.08.2015 

Det er ikke beregnet at full utnyttelse av området gir vesentlig økning av trafikk i krysset 

med E16. Det forutsettes at området brukes hovedsakelig til industriområde og 

kontorvirksomheten ikke overskrider 2250m2. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er ikke kommentert av forslagsstiller, men bestemmelse som følger opp Statens 

vegvesens krav er lagt inn. Innspillet er dermed tilstrekkelig imøtekommet av forslagsstiller. 

 

5. Annie Braseth på vegne av Skollerud og Skaarud, datert 21.08.15 

På vegne av naboene Skollerud og Skaarud skriver advokat Annie Braseth en merknad til 

planarbeidet grunnet i bekymring for forringelse av eiendommen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

I kommuneplanen vedtatt i 2007 er området avsatt til erverv og annet byggeområde. Deler av 

skytebanen er foreslått omgjort til industri for å få en bedre arealutnyttelse av området. Dette 

er i tråd med kommuneplanens overordnede mål. Spenncon avholdt et nabomøte 3/9 hvor 

støy, luftforurensning og andre aktuelle temaer ble tatt opp. På møte ble det enighet om tiltak 

og videre dialog underveis i prosessen. 

Støytiltak sikres i rekkefølgekravene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Reguleringsplanen innebærer et mindre avvik fra kommuneplanen, men områdets karakter 

endres ikke av dette avviket.  Det åpnes også for kontorer, noe som gir mindre støy enn 

industri.  

 

Møtereferat er vedlagt. Rådmannen mener at kravene som nå er satt i bestemmelsene er 

tilfredsstillende. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

6. Buskerud fylkeskommune datert 24.08.15 

Område for minnesmerke er avsatt med hensynssone c) for bevaring av kulturmiljø.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Hensynsonen er ivaretatt i plankart og bestemmelser. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  



Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til formål for erverv 

(derunder blant annet kontor og industri) og annet byggeområde. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnete planer, men noen avgrensninger er forskjøvet.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

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

Formannskapet. 

 

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

 

Rådmannens vurdering 
Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener at reguleringsplanen er godt gjennomarbeida, og at innspill fra offentlig 

ettersyn er imøtekommet så langt det lar seg gjøre. Naboene imøtekommes gjennom at det 

skal settes opp støyskjerming sør for produksjonslokalene. Støyskjermen skal først og fremst 

redusere støy fra trafikk, men vil også skjerme noe fra støy fra produksjonen. Det blir også 

en visuell skjerming for nabohusene.  

 

Det er positivt at det satses videre på produksjonen i Ringerike. Skytebanen oppgraderes, 

noe som både er positivt med tanke på støy og med tanke på at det dermed satses videre på 

anlegget. Det åpnes også for innendørs skytebane.  

 

Minnesmerket flyttes til et mer synlig sted enn tidligere, og ivaretas dermed på en god måte.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Lenker 
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 Ringerike kommune, 23.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

Leder for areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605-400 Detaljregulering for  

Spenncon Rail og Vågård skytebane 
 
Utarbeidet av Arkitektene Astrup og Hellern 27.05.15 
Sist revidert 23.10.15 
 
1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.15, sak 42/15 
Høring og offentlig ettersyn 17.16.15 – 24.18.15 
2.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.11.15, sak XX/15 
2. gangsbehandling i formannskapet 17.11.15, sak XX/15 
Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak XX/15 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
           
Bebyggelse og anlegg,   

Skytebane – felles, f_BKS 
Kontor/Industri – felles, f_BKB 
Annen særskilt bebyggelse og anlegg – felles, f_BAS 
 
  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Kjøreveg – felles, f_SKV 
Gang/sykkelveg – felles, f_SGS 
Annen veggrunn grøntareal – felles 
  
  

Hensynssoner 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 12-6: 
 

Faresone 360 – Skytebane 
Hensynssone 570 – Bevaring av kulturmiljø 
 

Juridiske linjer  
1203 - Regulert tomtegrense 
1210 – Bygg, kulturminner som skal bevares 
1211 – Byggegrense 
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1221 – Regulert senterlinje 
1222 – Frisiktlinje 
 
 

FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 0. Fellesbestemmelser 
 
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. 
 
Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, 
eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Varsel skal 
snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 
 
Overvannshåndtering 
Overvann søkes primært håndtert med lokal overvannsdisponering med infiltrasjon 
eller kontrollert borttransport til nærmest egnede resipient. 
I forbindelse med byggesøknad skal løsning for dette foreligge. 
 
Grunnundersøkelser 
I forbindelse med byggesøknad skal det utarbeides en geoteknisk rapport. 
 
Brannvann 
Reguleringsplanen omfatter to byggetrinn innenfor formålsfelt f_BKB, samt bygg i 
tilknytning til skytebanen på formålsfelt SB. Byggetrinn 1 på f_BKB består av KI1a 
og KI1b, byggetrinn 2 består av KI2.  
 
Brannvannstilgangen er godkjent for bygging av KI1a, som omfatter 4500 m2 i 
produksjonslokaler og kontorer tilknytta produksjonen. Ved oppføring av øvrige 
anlegg på f_BKB og f_SBK kreves det ny godkjenning.  
 
Strømforsyning 
Det skal legges til rette for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – kontor/industri (f_BKB) 
Område f_BKB skal benyttes til Kontor og Industri. Maksimal utnyttelse på område regulert 
til kontor og industri skal ikke overskride BYA 40 %.  
 
Maksimal byggehøyde for gesims er 12 m beregnet i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. 
Tekniske installasjoner o.l. kan tillates inntil 3 m over de angitte høyder. Det tillates å sette 
opp silo for lagring av tilslagsmidler med tilhørende tanker og transportbånd inntil 25 m over 
terreng. Disse skal ikke overskride et fotavtrykk på til sammen 250 m2 og skal plasseres øst 
for bebyggelsen. 
 
Regulert område skal ikke bebygges med rene kontorvirksomheter. Ved kontorareal som 
overskrider 2250m2 BRA skal det gjøres en ny trafikkanalyse som må godkjennes av Statens 
vegvesen. 
       
 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – skytebane (f_BSK) 
Område f_BSK skal benyttes til skytebane. Det tillates bygg knyttet til skytebanens funksjon 
oppført på arealet regulert til skytebane på inntil BYA 900 m2. Det skal bygges maksimalt 7 m 
gesimshøyde over gjennomsnittlig terreng. Det kan etableres innendørs skytebane i 
underetasje. 
 
Innenfor området regulert til skytebane kan det anlegges parkering. 
 
Etter omlegging og støydemping av skytebanen skal ingen støyfølsom bebyggelse være 
innenfor rød støysone. Tiltaket skal utformes med målsetning om at all støyfølsom bebyggelse 
også skal ut av gul støysone jfr. T1442/2012. 
 
Innenfor det regulerte skytebaneområde er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som 
er nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. Dette kan være atkomst/anleggsveier, 
parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, støyvoller, 
anvisergraver, gjerder, sikkerhetsanlegg og støydempende tiltak. 
 
Det skal føres opplegg for vann og avløp til formålsgrensen for skytebane.  
 
Skytebanen tillates etablert ved sprengning av fjell. 
 
Terrenginngrep skal jorddekkes og revegeteres primært med stedegen vegetasjon. 
 
Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks for 
hver bane, godkjent av politiet. 
Det tillates skyting til følgende tider: 
•             Mandag - fredag kl. 09-21 
•             Lørdag kl. 09-16 
Det tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over skytetidene, inkludert på 
søndager. 
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Før det kan igangsettes utbygging på den tidligere skytebanen skal det utarbeides en 
tiltaksplan for graving i forurenset grunn som beskriver hvordan forurenset masse skal 
håndteres og hvordan opprydding skal foregå for å tilfredsstille kravet til tilstandsklasser i 
forhold til planlagt arealbruk på området.  
 
§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – støyvoll (f_BAS) 
Område f_STV skal benyttes til støyskjerm/støyvoll. Plassering og utstrekning av 
støyskjermer og støyvoller er vist som illustrasjon i plankartet.  
Støyskjerm/støyvoll skal utformes slik at krav i utslippstillatelsen oppfylles.  
      
§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg (f_SKV) 
Område f_SKV skal benyttes til kjøreveg. 
 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gang-/sykkelvei (f_SGS) 
Område f_SGS skal benyttes til gang og sykkelvei.  
 
§ 2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – annen veggrunn-grøntareal 
Området skal benyttes til annen veggrunn – grøntareal. Arealer vist som annen veggrunn – 
grøntareal, omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter og rabatter. Arealene skal tilsås.  
 
 
§ 3. Hensynssoner 
 
§ 3.1 Hensynssoner – faresone skytebane (H360_1) 
Faresone – Skytebane 
 
§ 3.2 Hensynssoner – hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_1) 
Hensynssone - Bevaring av kulturmiljø 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 
 
§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
 
§ 5.1 Utbyggingsavtale  
Det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver dersom anlegg skal 
overtas som følge av utbygging. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som 
skal overtas av kommunen, er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av 
kommunen.  
 
§ 5.2 Brannvannsgodkjenning 
Det gis ikke igangsettingstillatelse til oppføring av anlegg utover det som er beskrevet for 
KI1a før det foreligger godkjenning av brannvann. 
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§ 5.3 Støyskjerming 
Støyskjerm/støyvoll som vist i plankartet i felt f_BAS skal etableres og utformes slik at krav i 
utslippstillatelsen oppfylles i forbindelse med tomteopparbeidelse på f_BKB. Det gis ikke 
igangsettingstillatelse til bygningskonstruksjoner, inklusive fundamentering, før 
støyskjerm/støyvoll er etablert. 
 
Støyskjerming på felt f_BSK skal etableres og utformes slik at støyverdiene er i henhold til 
retningslinjen for støy (T-1442) før det kan gis brukstillatelse for anlegg på felt f_BSK. 
 
§ 5.4 Utslippstillatelse 
Det gis ikke igangsettingstillatelse for bygg før egen utslippstillatelse og eventuelt 
påslippstillatelse til kommunalt spillvannsnett er gitt.  
 
§ 5.5 Forurensa masser 
Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak på grunn der det er forurensa masser før 
tiltaksplan for håndtering er godkjent og fulgt opp.  
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1. Sammendrag

SpennconRail hari dag produksjonslokalerpåHensmoen,nærtSpennconog jernbanen.De ønskerå
byggenyelokalerfor å oppgraderefor effektiviseringogutvidelseav anleggetvedbehov. Dagens
lokaliseringnærSpennconog jernbaneneroptimal i forhold til samarbeidog frakt av varerpå
jernbane. EtteravtalemedRingerikeskytterlagsomholdertil påVågårdskytebaneplanleggesdetå
flytte skytebanenlengernordfor å få plasstil nyeproduksjonslokaler.Da får ogsåskytebanen
oppgradertarealeneoghensyntattstøyproblematikkenpåenny ogbedremåte.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensiktenmed planen
SpennconRail harinngåttrammeavtalemedJernbaneverketfor leveringav betongsvillerfor deneste
10 år.SpennconRails fabrikk påGeiteryggener sværtnedslittogharfor liten kapasitet.Forå bedre
detteønskerdeå etablereny fabrikk for produksjonav betongsvillerpåHensmoen. Forå oppnådette
ønsket mådeå kjøpedelerav eiendommersomligger i uregulertområde.Dagensgrunneieravdette
områdeter Ringerikeskytterlag.

Skytebanenvil flyttesnordoverpåeiendommen, ogsåi uregulertområde.
Hensiktenmedplanener å få regulertheleområdet såbådeVågårdskytebane ogSpennconRail kan
få hensiktsmessigearealerå etableresegpå.Det vil ogsåbli gjennomførttiltak som redusererstøyfra
skytebanenvedomleggingen.
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Plassering av planområdet 

 
2.2 Hovedintensjonen i planen 
Eiendommene som Spenncon Rail kjøper opp skal reguleres til industriformål. Vågård skytebane skal 
flyttes lenger nord og eiendommen skal reguleres til skytebane. I tillegg skal planen omfatte vei til 
Spenncon Rails nye produksjonslokaler, eksisterende bilverksted og ny skytebane. Dette skal gjøres 
for å gi optimale arealer for alle funksjoner. 

 
2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller og tiltakshaver: Spenncon Rail AS i samarbeid med Ringerike Skytterlag. 
Plankonsulent: Arkitektene Astrup og Hellern AS 
 
Eierforhold: 
Gnr. 92 og Bnr. 17 Spenncon Rail. 
Gnr. 92 og Bnr. 9, Gnr.92 og Bnr. 30 og Gnr. 92 og Bnr. 1 Ringerike Skytterlag, Hans Tollef Solberg. 
Spenncon Rail har inngått avtale om å kjøpe deler av disse eiendommene.  
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Oppstartsmøte ble avholdt 26.11.14 
Politisk oppstart vedtatt i møte i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning, 09.02.15, sak 11/15. 
1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 08.06.15, sak 42/45. 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Det vil bli opprettet utbyggingsavtaler med Ringerike kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning?  
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredning (jf. 
pbl. § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.).  
 

3. Planprosessen 
 

3.1 Saksgang 
Det ble vedtatt politisk oppstart i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) 09.02.15. 
 
Fremdriftsplan 
Spenncon Rail ser for seg en fremdriftsplan med disse milepælene: 
 

Innsendelse av planforslag 07.05.15 

Førstegangsbehandling (HMA) 08.06.15 

Annengangsbehandling (HMA) 09.11.15 

Annengangsbehandling i formannskapet 17.11.15 

Endelig vedtak i kommunestyret  26.11.15 
 
 

3.2 Uttalelser 
Høringsfristen etter oppstart ble satt til 28. mars. JBV fikk utvidet frist til 20. april. 

Se punkt 8 for merknader. 
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Høringsfristen etter 1. gangsbehandling var 24.08.15. Det kom inn totalt seks merknader som er 
oppsummert og kommentert i vedlegg til saksframlegg ved 2. gangsbehandling.  
 

4. Planstatus og rammebetingelser  
 
4.1 Overordnede planer  
 
4.1.1 Fylkeskommunale planer,  
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. 
 
Regional planstrategi erstatter på mange måter fylkesplanen, men er en mer fleksibel måte å drive 
regional planlegging på. Buskerud har vært et pilotfylke i samarbeid med Miljøvern departementet 
under utarbeidingen av den første planen 2009-2013. Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
er andre gang de utvikler en slik plan. 
 
Visjonen i planen er:  
«Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst.» 

 

En eventuell utvidelse av Spenncon Rail må ses i sammenheng med ønsket om positiv utvikling for 
næringslivet. 
 

 
4.1.2 Kommuneplanens arealdel  
Området tilhører gjeldende kommuneplan for Ringerike som ble vedtatt av kommunestyret 
30.08.2007.  
Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden som planen 
gjelder for. I forhold til dette planarbeidet kan det spesielt nevnes at kommunen har en målsetting om 
å være en god kommune for næringslivet. Et av hovedmålene er flere lønnsomme arbeidsplasser innen 
kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter. 
I følge kommuneplanen skal det tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Ved 
planlegging av nye utbyggingsområder skal det blant annet legges vekt på gode nærmiljø, 
trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og sikring mot støy- og luftforurensing og hensyn til 
tilgjengelighet. 
 
Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for arealbruken i kommunen.  
Området der det i dag er skytebane er merket med Annet byggeområde. Det resterende arealet som 
ønskes regulert er merket med Erverv. Noe av skytebanen foreslås omregulert til industri for bedre 
utnyttelse av tomten. 
 
Den nye fabrikken etableres i et område hvor det allerede eksisterer industri så det er gode 
transportmuligheter til og fra eiendommen. Det finnes jernbanespor på området som gjør at 
varelogistikk blir svært god. 
 
Kommuneplanen er under revidering. Økt verdiskaping og produktivitet er foreslått som et av 
hovedmålene i denne planen. Det er ingen endringer i forslaget til den nye kommuneplanen som vil 
være i strid med den foreslåtte reguleringsplanen. 
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Utsnitt av kommuneplanen med planavgrensing for 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane (stipla, tjukk linje) 

 

4.1.3 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er ikke regulert. 
 

FORSLAG TIL 
PLANOMRÅDE 
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4.2 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan «Hensmoen» grenser til jernbanen i syd, vedtatt 26.10.1970. Denne er regulert til 
industri, lager og kontor. 
 
 

 
 

Planavgrensning tilliggende regulering og regulering i nærområdet, med planavgrensing for 400 Spenncon Rail 
og Vågård skytebane  

 

PLANOMRÅDE 
SPENNCON RAIL 
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4.3 Temaplaner  
Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.11 
Klimaarbeidet i Ringerike kommune har en visjon om at «Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp». Planen 
inneholder en rekke mål og tiltak for hvordan man kan oppnå dette. I planarbeidet for en utvidelse 
av Spenncon Rail vil dette være tema som er med når forslaget skal utarbeides. 
 
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer: 
 

4.4.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
I henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det legges til 
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i arealplanleggingen med samordnet planlegging av 
utbyggingsmønster og transportsystemer med sikt på å begrense transportbehovet. Som en konsekvens 
av dette bør utbygging skje ved at bygging skjer innenfor bebygde områder. Det legges samtidig vekt 
på bevaring av grøntstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter og at hensynet til gode 
bomiljøer skal vektlegges.  
Det er utarbeidet en trafikkrapport i forbindelse med planforslaget. 
 
RPR for barn og unges interesser i planleggingen 
stiller blant annet krav om at barn og unges interesser blir synliggjort og styrket i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 
brukes av barn- og unge skal sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det skal 
sikres varierte og store nok arealer til lek og opphold i nærmiljøet, samt tilstrekkelige areal for 
barnehager. 
I foreslåtte plan er støynivået i friluftsområdene rundt skytebanen redusert betraktelig. 
 
RPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 
setter nasjonale mål som skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. 
Planen følger kravene til kommunens Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.11 
 
Veiledning for Universell utforming og planlegging 
har som målsetting at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal 
kunne bruke de samme bygde omgivelsene. 
Planen følger kravene etter teknisk forskrift (TEK 10) 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder ved å gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør 
etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. 
I foreslåtte plan er støynivået i friluftsområdene rundt skytebanen redusert betraktelig. 
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Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter og stiller 
særskilte krav til saksforberedelse, dokumentasjon, vurderinger og vektlegginger i alle planer og tiltak 
som berører naturmangfold.  
Naturmangfoldloven har i plansaker og andre enkeltsaker etter plan- og bygningsloven betydning for 
1) Tilretteleggingen av beslutningsgrunnlaget knyttet til naturmangfold 
2) Avveiningen som finner sted ved planvedtak og andre enkeltavgjørelser 
Naturmangfoldloven av 19 juni 2009 §§ 8-12 er vurdert og tatt hensyn til. Vedrørende biologisk 
mangfold er det utført søk den 31.03.2015, i Direktoratet for naturforvaltnings naturbase 
(www.naturbase.no) og på Artskart www.artsdatabanken.no. 
 
Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09 
Ringerike kommune vedtok en energi og klimaplan 2. desember 2010.  
Energi og klimaplanen er tatt hensyn til i planarbeidet.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
24.juni 2011 
 
Stortingsmeldinger:  
- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.  

- St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015 
- St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv 

- St.meld nr 26 (2011-2012) Statens idrettspolitikk «Den norske idrettsmodellen».  
 

4.5 Dokumentasjonskrav  
I forbindelse med planarbeidet er gjeldende fagrapporter utarbeidet: 
 
Støynotat 
Overvannsrapport 
Trafikkanalyse 
Rapport om strømforsyning 
Vurdering av grunnforurensning 
ROS-analyse 
 
Disse beskriver forhold som må ivaretas. 
 

  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger et område kalt Geiteryggen nord for Hønefoss i Ringerike kommune. E16 ligger i 
tilknytning til området. Planområdet er ca. 110 daa. Det forholder seg til eiendomsgrensene gnr/bnr 
92/17, 92/9, 92/30 og grenser til jernbanen i sør.  
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Planområdet 

 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området omfatter dels Ringerike skytterlags skytebane, dels områder benyttet til utendørs lager av 
betongelementer, samt noe bebyggelse som brukes av Spenncon Rail til produksjon. 
Det er lokalisert et fåtall eneboliger på tilstøtende tomter. Området rundt er dominert av industri og 
industribygg og skog. 

 
5.3 Stedets karakter 
Området er preget av store gruslagte arealer brukt til utendørs lagring.  
Ringerike skytterlags skytebane ligger nord i planområde. Noen få bygninger som er knyttet opp til 
skytebanen er lokalisert her. Det er ellers lite bebyggelse på selve planområdet.  
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5.4 Landskap  
Området hvor det i dag er skytebane er forholdsvis plant og omkranset av noe skog. Det er lokalisert 
et våtmarksområde (LNF-område) på skytebanen. Etter befaring på tomten ser man at LNF-området 
trolig er plassert feil på kartet. Det går blant annet en vei over området. Derfor ser vi det som 
uhensiktsmessig å opprettholde reguleringen av LNF område slik det er i dag. 
Resterende terreng som søkes regulert er noe kupert med fjell og jordvoller. Her finnes skog og annen 
type vegetasjon. Området inngår i et elgvald. Hovedvekten av omkringliggende landskap er av 
barskogkledde åser. 
 

 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger på planområdet, dette skal flyttes til en passende 
plassering. Selve stedet der krigsfangene ble holdt fanget og henrettet er ikke innenfor selve 
planområdet. 
 
5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Området rundt skytebanen blir benyttet til friluftsliv og rekreasjon. Selve planområdet har ikke blitt 
brukt til dette ettersom område har innehatt funksjonene skytebane og industriområde. 
 

5.7 Landbruk 
Det er ikke landbruksjord på tomta. 



Planbeskrivelse 0605_400 Spenncon Rail og Vågård skytebane          

12 
 

 
5.8 Trafikkforhold 
For å komme til planområdet følger man E16 ca. 8 km nordover fra Hønefoss. Derfra går 
Hensmoveien ca. 1 km opp til planområdet. 
 
5.9 Trafikkmengde 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet som tar for seg dagens situasjon og 
konsekvenser ved planlagt utbygging. (Se vedlegg 9.) 
 
5.10 Barns interesser 
Det er ingen eksisterende anlegg for barn og unge på planområdet. Området rundt blir derimot brukt 
til turområde. 
 
5.11 Universell tilgjengelighet 
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming 
skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også de 
som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. 

 
All bebyggelse og utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om 
universell utforming og jf kravene i TEK 10.  Dersom det skal uføres tiltak som ikke utformes 
jf. prinsippene, må det redegjøres for bakgrunnen for avviket 
 
5.12 Teknisk infrastruktur 
 
5.12.1 Vann og avløp 
Det er gjort en fagutredning på overvann, vann og spillvann i forbindelse med utarbeidelse av 
planforslaget. (Se vedlegg 8). 
 

5.12.2 Håndtering av overvann 
Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering og på en slik måte at 
grunnvannsbalansen opprettholdes. Det er utarbeidet et overvannsnotat i forbindelse med 
planforslaget. (Se vedlegg 8.) 
 
5.12.3 Trafo 
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Formålet med planleggingen er å finne miljøvennlig og økonomisk gjennomførbare energiløsninger.  
Bergvarme er et godt alternativ for oppvarming da det ikke ligger noen fjernvarme sentral i nærheten. 
Plassering av trafo vil bli definert ved rammesøknad. (Se vedlegg 10.) 
 
 
5.12 Grunnforhold 
Løsmassekart fra NGU viser at det er mye breelvavsetninger og en del bart fjell med stedvis tynt 
dekke. Et belte med randmorene, mindre enn 100 m bredt, strekker seg fra Væla og sørover mot E16. 
 
5.12.1 Forurensning i grunn 
Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til kontor/industri i den nye reguleringsplanen. Grunnet 
skytebanens aktivitet foreligger forurensning i grunnen. Det er ikke kjent at det er drevet annen 
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forurensende aktivitet enn skyting på det aktuelle arealet. Det er utarbeidet en rapport med vurdering 
av grunnforurensning og en tiltaksplan som må godkjennes og følges opp før det tillates å bygge på 
området. (Se vedlegg 11.)  
 
5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er utarbeidet en ROS analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. (Se vedlegg 12.) 
 
5.14 Flom 
Det er ingen flomfare på planområdet, jfr. ROS analysen. 

  
5.15 Støy 
I forbindelse med ny skytebane omfatter planen støydempende tiltak. Det er utarbeidet et støynotat i 
forbindelse med omlegging av skytebanen. (Se vedlegg 7). 
Illustrasjon nedenfor viser eksisterende situasjon på Vågård skytebane. 
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Støykart eksisterende situasjon. Området innenfor rød avgrensing tilsvarer støy over 70 dB, området 
innenfor gul avgrensing tilsvarer støy over 60 dB. 

 
5.16 Næring 
Det er ingen eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 
 
5.17 Analyser/ utredninger 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet: 
 
Støynotat 
Overvannsrapport 
Trafikkanalyse 
Rapport om strømforsyning 
Vurdering av grunnforurensning 
ROS-analyse 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget innebærer at Spenncon Rail etablerer en ny fabrikk for produksjon av betongsviller og 
annet materiell til jernbane. Spenncon Rail ønsker å etablere produksjonslokalene nært de 
eksisterende lokalene til Spenncon og nært jernbane. Langs det sørligste bygget, vendt mot 
jernbanesporet, skal det plasseres kraner for omlasting til tog. Kranene er 30 meter brede (litt lengre 
enn byggets lengde), og minst 7-8 meter høye i underkant. Det skal etableres støyskjerm/støyvoll 
sørvest i planområdet, for å redusere støy fra trafikk for naboene.   
 
Til dette benyttes Spenncon Rails eiendom, samt tomt som erverves fra Ringerike skytterlag og Hans 
Tollef Solberg.  
 
Videre innebærer planforslaget at skytterlaget etablerer ny standplass og skytebane lenger nord på sin 
eiendom. Dette vil gi en ny moderne skytebane og vesentlig mindre støy enn i dag. Kapasiteten på 
skytebanen skal ikke utvides, men kvaliteten skal økes med flyttingen. Banene vil være 100 og 200 
meter lange, 300-metersbanen fjernes.  
 
På flyfotoet under vises ny plassering av skytebane og full utbygging av begge byggetrinn på kontor- 
og industriarealet. 
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6.1.1 Plankartet 

 

Plankart 
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6.1.2 Arealregnskap 
Formål og feltnavn 
 

Formål Areal i daa 
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  

Formål 
1470 Skytebane 
1830 Kontor/Industri 
Annen særskilt bebyggelse og anlegg 
 

Feltnavn 
f_SB 
f_KI 
f_STV 

 
40,7 daa 
60,2 daa 
0,9 daa 

Sum  101,8 

PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Formål 
2011 Kjøreveg 
2015 Gang og sykkelvei 
2019 Annen veggrunn - grøntareal 
 

Feltnavn 
f_V 
f_GS 
f_AVG 
 

 
5,6 daa 

               0,6 daa 
2,8 daa 

 

Sum  9,1 daa 
 

Planområdet har et samlet areal på ca. 110,9 daa 
 
BYA-beregning 
Det foreslås en prosent bebygd areal = 40 % BYA for felt KI.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Produksjonslokalet er plassert i tomtens lengderetning. Utvendig lagerområde med helportal er koblet 
opp mot eksisterende jernbanespor. Bygg og lagerområde etableres parallelt med sporet. 
Kontorbygget har en orientering som muliggjør en eventuell utbygging av et ekstra produksjonslokale 
mot nordvest. 
 
Anlegget omfatter, i første byggetrinn, produksjonslokale for produksjon av betongsviller samt et 
lavere kontorbygg med kontor, garderober og kantine.   
Blandestasjon for betong, vask, verksted og maskinlager er tilknyttet produksjonsarealet i byggets 
lengderetning. Rommene kan også lokaliseres i motsatt ende av produksjonslokalet dersom denne 
plasseringen er mer hensiktsmessig. 
 

 
 

      
 

Utomhusplan 1. (KI1a og KI1b) og 2. byggetrinn (KI2)  
 

 

KI1a 

KI2 

KI1b 
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Utomhusplanen viser muligheten for å oppføre nok et bygg nord på området regulert til 
Kontor/Industri, byggetrinn 2 (KI2). Det vil ha samme kjøremønster, med gjennomkjøring over 
gårdsplass og parkering for personbiler i front av kontordelen.  
 
 

 
Utomhusplan 

 

På område regulert til skytebane er det tenkt tillatt oppføring av bygg tilknyttet skytevirksomheten 
som klubbhus og standplasser. 
 

Utbyggingen innebærer riving av eksisterende produksjonsbygg sørvest i området.  
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Produksjonslokalene er planlagt 10-12 meter og kontorlokalet 5-8 meter. 

 
10m      5m 

 
     Produksjon            Kontor 
 

6.3.2 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Første byggetrinn (KI1a og KI1b) 
I første byggetrinn er det planlagt utbygd ca. 5350 m² i forbindelse med produksjonslokalene for 
Spenncon Rail (KI1a) Arealene er fordelt på ca. 4600 m² produksjonslokaler og 750 m² kontor. 
Anlegget skal inneha ca. 50 arbeidsplasser. 
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Parkering for bil og sykkel er beregnet i forhold til gitte arealer og plasser i front av kontordelen (se 
punkt 6.5). 
 
Bygget er planlagt slik at det enkelt kan utvides og fordoble produksjonsarealet. Det legges også til 
rette for å bygge på en etasje på kontordelen (KI1b). 
 

 
 

Andre Byggetrinn (KI2) 
Andre byggetrinn vil bestå av et volum nord på området regulert til Kontor/Industri. Det er potensial 
for å bygge ut ca. 7200m². Arealene er fordelt på ca. 5700m² produksjonsareal og 1500m² kontor.  

 

 
Utomhusplan andre byggetrinn  

 
6.5 Parkering 
 

6.5.1 Parkering 
Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud datert 29.10.2009 fastslår følgende krav til 
parkeringsdekning: 
 
Industri/Lager  1 plass pr 100 m² 
Kontor    2 plass pr 100 m² 
 
5 % av plassene skal forbeholdes HC-parkering. 
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Forskriften angir et behov på 112 p-plasser ved bygging av Spenncons produksjonslokaler. Det er 
rikelig med plass på gårdsplass for å dekke behovet. 
 
Ved bygging av kun en hall, uten utvidelse i første byggetrinn, vil det være krav om 56 p-plasser. 
 
Ansatte parkering er lagt vest på tomten og har egen innkjøring til eiendommen. Parkering for sykler 
og HC-parkering er lagt nær kontorbygget. Område rundt eiendom, parkering og hovedinngang blir 
opparbeidet med beplantning.  
 

 
Parkering byggetrinn KI1. 

 
I forbindelse med byggetrinn 2 angis det er behov på ca. 72 plasser. 
 

6.5.2 Sykkelparkering 
Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud datert 29.10.2009 fastslår følgende krav til 
sykkelparkering: 
 
Industri/Lager  1 plass pr 100 m² 
Kontor    2 plass pr 100 m² 
 
Forskriftene estimerer et behov på 112 sykkelparkeringsplasser. Dette anses å være langt høyere enn 
det reelle behovet. Vi forslår å etablere sykkelparkering for ca. 20 % av de ansatte som vil være et mer 
reelt tall i forhold til behov. Disse vil bli lagt i nær tilknytning til inngangsparti. 

 
Det planlegges også et område for parkering tilknyttet skytebanen. Antall parkeringsplasser er ikke 
definert men det er rikelig med areal for å oppfylle behovet. 
 

 
6.6 Trafikkløsning 
Det forventes ikke økt trafikk som følge av planforslaget, før Spenncon Rail eventuelt utnytter 
utvidelsespotensialet de legger inn.  
Det er utarbeidet en egen trafikkrapport for område som utreder dette ytterligere. (Se vedlegg 9.) 
 
Bygningskropp og utvendige areal er lagt slik at det er romslig for transportkjøretøy å manøvrere og 
snu på området. 



Planbeskrivelse 0605_400 Spenncon Rail og Vågård skytebane          

22 
 

 
Område for kjøring av trailere, interne veier og plasser blir belagt med asfalt.  

 
6.6.1 Kjøreatkomst 
Kjøreatkomsten blir tilsvarende dagens situasjon. En ny vei blir etablert innenfor planområdet. Denne 
veien blir adkomst for skytebanen og bilopphuggeriet som grenser til området i øst.  
Atkomst til industritomten for tungtrafikk skjer fra nord øst. Det etableres en vei rundt bygget på 
tomten. Personbiltrafikk tas inn i sørvest til en parkeringsplass ved kontorbygget. Hovedveien inne på 
område forlenges mot eksisterende bilverksted som i dag har vei over eiendommen.  
Det er også avsatt plass for lagring av sviller og utstyr på nordvestsiden av eiendommen. 
 
  

 
Ny vei med avkjørsler  

 

6.6.2 Utforming av veier 
Kjørevegen bygges opp i hht. Håndbok og kommunale normer. Enkelte innkjørsel/kryss kan avvike 
noe fra SVV’s håndbøker for å tilpasse den lokale situasjonen optimalt. 
 
6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
En ny gang/sykkelvei blir etablert på område.  
 
6.7 Støy 
Det er utarbeidet et støynotat av Rieber prosjekt AS 13.10.14 i forbindelse med mulig flytting av 
skytebanen. 
 
Ved å flytte skytebanen nordover kan det frigjøres areal som kan benyttes til produksjon av sviller. 
Det er sett på flere ulike løsninger, der målsetningen har vært å finne den mest optimale kombinasjon 
av støydemping, sikkerhetsmessige forhold, skyteteknisk egnethet, begrensede terrenginngrep og 
økonomi. 100 m og 200 m standplass blir flyttet frem til eksisterende 300 m grav. Terrenget i 
skyteretningen stiger noe, og det vil være nødvendig å flytte noe løsmasser, samt sprenge bort noe 



Planbeskrivelse 0605_400 Spenncon Rail og Vågård skytebane          

23 
 

fjell. Massene som fjernes brukes til å lage en støyvoll på vestsiden av banen. Denne vil forsterke det 
naturlige terrenget. Vollens høyde er beregnet å være 5-7 m over dagens terreng og bidrar til å 
redusere støyen vestover.  

 
 
Standplassene er forutsatt å utføres tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser. De har 3,5 m 
frembygg, og båsvegger, for hver andre skytter. Ved bygging av såkalt kunstig bakgrunn på 200 m-
banen, og ordinært kulefang på 100 m-banen kan fareområdet til skytebanen holdes innenfor 
skytterlagets eiendom. 200 m standplass bygges sammen med skytterhuset. Skytterhuset er tenkt 
bygget med 15 m innendørsbane for skyting med rifle kaliber 22. 
 
Den foreslåtte løsningen medfører deler av skytterlagets eiendom kan frigjøres til annet bruk. 
Løsningen innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og banen vil fremstå 
som et moderne skytebaneanlegg med svært god støydemping. 
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Støykart ny situasjon. Området innenfor rød avgrensing tilsvarer støy over 70 dB, området innenfor gul 

avgrensing tilsvarer støy over 60 dB.  
 
 
Det skal etableres støyskjerming mot naboene for å redusere ulemper fra trafikkstøy. Erfaringstall fra 
tilsvarende anlegg tilsier at støyvollen bør være ca 2 m høy. 
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6.8 Miljøoppfølging 
 
6.8.1 Miljøtiltak 
Gjennomføring av planen vil i rammesøknaden ivareta alle krav til sol- og skyggeforhold, 
energiforbruk, luft- og støyforhold, grunnforhold, vannforhold og forurensning,  
 
Det er utarbeidet et notat om forurensning i grunn (se vedlegg 11). Her belyses det at det må 
gjennomføres undersøkelser av forurenset grunn før det igangsettes utbygging på den tidligere 
skytebanen.  
Det er også utarbeidet en ROS analyse som tar for seg risiko i forhold til naturmiljø, biologisk 
mangfold og miljørisiko. (Se vedlegg 12.) 

 
6.8.2 Radon  
Området er ikke registrert med høy eller moderat aktsomhet for radon på NGUs database Arealis 
(http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). Ved byggesak må gjennomføres nødvendige tiltak slik at 
konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er 
gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  
 
6.9 Universell utforming  
Området og bebyggelsen utformes i henhold til krav om universell utforming. Tilgjengelighet for 
orienterings- og bevegelseshemmede løses iht. PBL og TEK. En logisk og klar oppbygging av 
utearealene og atkomstarealene er med på å gjøre anlegget tilgjengelig for alle. Utforming og 
behandling av detaljplaner og søknader vil detaljere dette videre 
 
6.10 Kulturminner 
Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger på planområdet. Ved utbygging av fabrikken vil 
denne flyttes til egnet plassering. På den nye lokasjonen skal det i tillegg være mulig å samle andre 
lignende minnesmerker fra området. Man kan også vurdere å kombinere det informasjon om 
skytterklubbens historie. På den måten blir hele områdets historie samlet og tilgjengeliggjort.  
Buskerud fylkeskommune vil foreta en registrering av automatisk fredete kulturminner. Slike 
registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Rapport vil bli ettersendt straks den foreligger. 
 

 
Foreslått plassering av minnesmerke. 

 
6.11 Barn og unges interesser 
RPR for barns og unges interesser vil bli lagt til grunn for planarbeidet.  
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Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter, og de kan påvirkes av trafikk som følger av en 
industriutbygging. Det er derfor viktig å ivareta god trafikksikkerhet.  
Gjennom regelverk for støy ivaretas også barn og unges rettigheter i forhold til industri- og trafikkstøy 
som de kan komme til å utsettes for. 
Denne detaljreguleringen vil ikke berøre barn og unge særskilt. 

 
6.12 Næring 
Industri lokalisert i Norge står ovenfor store utfordringer når de konkurrerer på det internasjonale 
markedet. Kostnadsnivået i Norge er blant det høyeste i verden, og høye kostnader og lønninger stiller 
krav til høye inntekter i bedriftene. Det samme vil gjelde Spenncon, som må ha høyere produktivitet 
enn utenlandske konkurrenter for å overleve. Spenncon trenger derfor effektive arbeidslokaler og 
avansert teknologi for å få mer ut av produksjon. 
En utvikling av Spenncon rail vil ha positive effekter på øvrig næringsliv i regionen 
 
6.13 Idrett og Friluftsliv 
Skytterlaget vil bygge opp et nytt anlegg med nye baner og nytt bygg for andre servicefunksjoner. I 
henhold til vedlagt støyrapport vil støy fra anlegget reduseres vesentlig ved flytting av skytebaner. 
Kommuneplanen vektlegger utvikling av tilbudene innenfor idrett og friluftsliv. 
 
6.14 Sosial infrastruktur  
Planen påvirker ikke offentlig servicetilbud, skole, barnehage, andre servicetilbud, etc. 
 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er utarbeidet en overvannsrapport i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 8). 
Det foreslås lokal løsning for rensing av spillvann med naturbasert løsning og infiltrasjon. Jordmasser 
må undersøkes nærmere for egnethet og konsekvenser for nærliggende borebrønner. Alternativt må 
spillvann overføres til kommunalt spillvannsnett. Vann for drikkevann forutsettes tilknyttet offentlig 
vann.  
 
6.16 Brannvann 
Reguleringsplanen omfatter to byggetrinn innenfor formålsfelt KI, samt bygg i tilknytning til 
skytebanen på formålsfelt f_BSK. Byggetrinn 1 på f_BKB består av KI1a og KI1b, byggetrinn 2 
består av KI2.  
 
Brannvannstilgangen er godkjent for bygging av KI1a, som omfatter 4500 m2 i produksjonslokaler og 
kontorer tilknytta produksjonen. Ved oppføring av øvrige anlegg på f_BKB og f_BSK kreves det ny 
godkjenning.  
 
6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Det er utarbeidet en ROS analyse i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 12). 
 
6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene vi bli definert i reguleringsbestemmelsene.  

7. Konsekvensutredning 
 
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf «forskrift om konsekvensutredning 
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jamfør forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.» Formålene vist i 
kommuneplanen endres noe.  

 
8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Spenncon Rail trenger å effektivisere produksjonslokalene sine. Med denne planen får de mulighet til 
å utvikle seg til å ta imot oppdrag og etterspørsler av større omfang.  
Skytebanen vil få en ombygging som er i tråd med kommuneplanen satsning på idrett og friluftsliv, 
samtidig reduserer de støynivået betraktelig. 
Området er et etablert industriområdet og vil få en oppgradering med ny vei til nye og eksisterende 
anlegg. 
 

 
9. Innkomne innspill 
 
9.1 Innspill 
I forbindelse med varsel om oppstart med høringsfrist 28.03.15 kom det inn åtte innspill. Disse er 
oppsummert og kommentert i saksframlegg til 1. gangsbehandling, hvor innspillene også er vedlagt i 
sin helhet.  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn med høringsfrist 24.08.15 kom det seks innspill. Disse er 
oppsummert og kommentert i saksframlegg til 2. gangsbehandling, hvor innspillene også er vedlagt i 
sin helhet. 
 
 

10. Avsluttende kommentar 
 

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
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11. Vedlegg 
 

Vedlegg 1_Reguleringsplan 
Vedlegg 2_Utomhusplan 1. byggetrinn  
Vedlegg 3_Utomhusplan 2. byggetrinn  
Vedlegg 4_Plan 1 Etasje 
Vedlegg 5_Snitt 
Vedlegg 6_Fasader 
Vedlegg 7_Støynotat 
Vedlegg 8_Fagutredning overvann_vann og spillvann 
Vedlegg 9_Trafikkanalyse 
Vedlegg 10_Rapport strømforsyning 
Vedlegg 11_Vurdering av grunnforurensning 
Vedlegg 12_ROS analyse 
Vedlegg 13_Illustrsjon 1 
Vedlegg 14_Illustrasjon 2 
 

 
20.10.15 
Arkitektene Astrup og Hellern 
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Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS 

Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 

Dato: 2. mai 2015 

Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping 
 

 
 
 

1 Orientering 
I forbindelse med regulering av ny fabrikk for svillefremstilling, og ombygging av Ringerike 
skytterlags bane, har vi utført beregninger av støy. Dette notatet tar for seg støysituasjonen før 
og etter ombygging av skytebanen. Ved ombygging flyttes skytebanen fremover i terrenget, 
og senkes til et lavere nivå. Samtidig etableres det støyvoller og bygges nye støydempende 
standplasser. Til sammen gir denne ombyggingen en betydelig reduksjon av støyen fra banen. 
 
 
 

2 Grenseverdier for støy i T-1442 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2014» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone. 
  
På skytebaner der det skytes mer enn 3 dager i uka eller over 65 000 skudd pr år tilsvarer gul 
støysone området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB, og rød støysone området innenfor 
støykoten for LAImax = 70 dB. 
 
LAImax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling ”impuls”, og gir tallmessig høye 
verdier fordi man måler kun ”den øverste støytoppen” av skuddlyden. Støynivåene kan derfor 
ikke sammenliknes med støynivåer fra andre støykilder, som måles på andre måter. 
 
T-1442 har også krav til ekvivalent støynivå, men det er kun relevant for de aller største sivile 
skytebanene. Det er derfor ikke gjort nærmere rede for ekvivalent støynivå. 
 
For eksisterende skytebaner kommer støygrensene til anvendelse ved etablering av nye 
boliger, hytter eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Det 
er derfor viktig at støysonekartet for skytebanen implementeres i kommuneplanens arealdel 
som et eget tema, slik at nybygging av støyfølsom bebyggelse i støysonene kan unngås. 
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3 Beregningsmetode 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 1997. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.5 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen som foreslås regulert. 
 
 
 

4 Våpentyper 
T-1442 angir at det er det mest støyende våpenet som er regelmessig i bruk på skytebanene, 
som skal legges til grunn ved støyberegningene. De mest støyende våpen som regelmessig er i 
bruk på banen er ulike jakt- og skarpskytterrifler med kaliber 6,5 - 7,62 mm. 
 
Det kan noen ganger forekomme at det blir skutt våpen som støyer mer enn de våpen som er 
lagt til grunn for beregningene, for eksempel spesielle jaktrifler. Siden dette kun skjer 
unntaksvis, skal det ikke tas hensyn til disse våpnene ved støyberegningene. 
 
 
 
 

5 Støyberegninger 

5.1 Generelt 
Generelt er det ikke regnet med at skog gir støydemping, da skog som ikke er vernet kan bli 
gjenstand for hugst. De beregnede støynivåene vil derfor i mange retninger være høyere enn 
det som er reelt med dagens vegetasjon. Det er imidlertid forutsatt at de trærne som står på 
skytterlagets eiendom, på vestsiden av den nye banen, blir stående. 
 
 

5.2 Støy i dagens situasjon 
De eksisterende riflebanene har standplasser med noe lydabsorberende materialer. I vedlegg 1 
er det vist støysonekart for riflebanen i dagens situasjon. Ut fra en opptelling ser det ut til at 
om lag 35 boliger og hytter ligger innenfor gul støysone, hvorav ca. 25 boliger også ligger i 
rød støysone. Flere boliger har støy over LAImax = 80dB, og den mest støyutsatte har et 
støynivå på LAImax = 91dB. 
 
 

5.3 Ombygging og støydemping av banen 
Ved å flytte skytebanen fremover i terrenget, kan det frigjøres areal som kan benyttes til å 
bygge ny fabrikk for produksjon av sviller. Samtidig kan det oppnås betydelig støydemping. 
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Det er sett på flere ulike løsninger, der målsetningen har vært å finne den mest optimale 
kombinasjon av støydemping, sikkerhetsmessige forhold, skyteteknisk egnethet, begrensede 
terrenginngrep og økonomi. I vedlegg 2 og 3 er det vist den løsningen som vi har vurdert at 
totalt sett er den beste. Se også figur 1 nedenfor. Her er 100m og 200m standplass flyttet 
nesten frem til eksisterende 300m grav. Ved standplass er terrenget forutsatt hevet til om lag 
kote 104, mens terrenget videre fremover i skyteretningen må tas ned. I dette området er det 
fjell som må sprenges ut. 
 
 

 
Figur 1  Oversiktsplan 
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Figur 2  Illustrasjon sett fra vest 
 

Figur 3  Illustrasjon sett fra syd 

 
Figur 4  Illustrasjon sett fra øst 

 
En del av steinen som skytes ut vil bli benyttet til å etablere støyvoll på sidene og bak 
standplass, som vist i vedleggene. Det behøves også relativt mye stein til fundamentering av 
fabrikkbygninger og kjøreområdene til fabrikken, og mye av steinen kan bli benyttet her. Det 
forutsettes etablert et mobilt knuseverk som kan knuse stein ned til egnede fraksjoner. 
Massene som graves ut fra fabrikkområdet i forbindelse med fundamenteringen, består av 
sand og skrinn jord. Disse massene kan benyttes som topplag inne på skytebaneområdet og 
tilsåes med gress og annen vegetasjon. På denne måten oppnås en relativt god massebalanse. 
Det vil imidlertid være et overskudd av steinmasser, og reguleringsplanen må åpne for at 
disse massene kan knuses og lagres på området slik at de kan benyttes i betongproduksjonen 
ved fabrikken i løpet av de nærmeste årene. På denne måten blir det svært lite behov for 
transport av masser ut og inn av området i byggefasen. 
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Støydempingen av banen oppnås ved at terrenget og vollen skjermer boligene vest for banen. 
I tillegg skal det bygges såkalte Miljøpakkestandplasser med tette vegger, innvendig 
lydabsorpsjon, 3,5m frembygg og båsvegger for hver andre skytter. Det er også forutsatt at 
det skal stå igjen noe vegetasjon på skytterlagets eiendom vest for banen. Stigningen på 
vollen og det utsprengte fjellet skal være minst 1:2, og ikke over 1:1,7. På den måten oppnås 
det god støydemping, samtidig som det går greit å legge opp jord og sand, som tilsåes, i 
skråningene. 200m standplass skal ligge helt inn mot vollen. Mellom 200m- og 100m-
standplassene kan det være en avstand på ca. 6-7 meter, hvor det etableres en støydempet 
standplass for Stang- og felthurtigskyting. Denne standplassen skal ha 5m frembygg. 
 
Det er illustrert en løsning der skytterhuset er bygget sammen med standplassene, men dette 
er ikke noen forutsetning. Andre løsninger kan også velges. Skytterhuset bør tillates så stort at 
det er plass til å bygge en 15m innendørsbane for skyting med rifle kaliber .22. 
 
I vedlegg 4 er det vist støysonekart for den ombygde banen, beregnet under de forutsetninger 
som er angitt ovenfor. Ut fra kartet ser det ut til at ingen støyfølsom bebyggelse vil bli berørt 
av støysonene. Dette innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og 
betyr at banen vil fremstå som et moderne skytebaneanlegg med svært god støydemping. 
 
 

6 Oppsummering 
Det oppnås en svært betydelig reduksjon av støy til omgivelsene ved ombygging av 
skytebanen. Følgende momenter er sentrale: 

 Banen skytes inn i fjellet 
 Det etableres voll som forlengelse av fjellet, på sidene og bak standplass 
 Det bygges standplass av «Miljøpakke»-typen 
 Stein som sprenges ut benyttes til fundamentering av fabrikk og kjøreområder, og 

resten kan benyttes i betongproduksjon 
 De utsprengte skråningene dekkes med jord og sand og tilsåes 
 På den vestre delen av skytebanetomten, nord for standplassene, skal skogen stå 
 Stein tillates knust og lagret på området 
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1 Innledning 

COWI AS er engasjert av Spenncon Rail AS for å vurdere løsninger og 
konsekvenser for ny og eksisterende infrastruktur for spillvann, vann og overvann 
for planlagt utbygging av ny fabrikk til Spenncon Rail AS på Hensmoen i 
Ringerike kommune.  

Dette notatet skal vurdere løsninger for spillvann og vannforsyning inkludert 
brannvann. I tillegg løsninger og anbefalinger for håndtering av overvann fra 
området som planlegges utbygd. 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet 

2 Beskrivelse av eksisterende område 

2.1 Generelt 

Planområdet som planlegges bebygd med ny fabrikk vil være en utvidelse av 
bestående fabrikkområde sør og vest for utbyggingsområdet. Planområdet består i 
dag av planert område for lagring av betongsviller og Vegård skytebane med 
skytterhus og annen mindre bebyggelse samt neo lagring av sviller. Planområdet er 
flatt med små variasjoner rundt kote +200.  Randsfjordbanen krysser gjennom 
området og deler fabrikkområdet til Spenncon i 2. 
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2.2 Eksisterende infrastruktur vann og avløp 

› Generelt  
Ringerike kommune har i forbindelse med Hensmoen næringsområde en 
bestående infrastruktur for vann og spillvann. Vannettet forsyner området med 
både drikkevann og brannvann innenfor de begrensninger bestående nett gir. 
Spillvannsnettet er mest utviklet for næringseiendommene sør for E16, der 
hovedtyngden av antall bedrifter er etablert og der det fremdeles finnes tomter, 
som ikke er bebygd. Vanntrykket i området styres av eksisterende 
høydebasseng på Ulveliåsen og vannet blir produsert og distribuert fra det 
kommunale anlegget på Kilemoen. Spillvann som er tilkoblet det kommunale 
hovedledningsnettet blir transportert ut av området og går til rensing i det 
kommunale renseanlegget på Monserud  – sør for Hønefoss sentrum. 

› Eksisterende vannforsyning Spenncon 
Når det gjelder bestående fabrikkområde til Spenncon, så er dette tilkoblet det 
kommunale vannledningsnettet med DN Ø100mm støpejernsledning til 
fabrikkbygning rett sør for planområdet og på motsatt side av 
Randsfjordbanen. Vi antar denne nå brukes både i produksjonen og til 
drikkevann. Utover dette har vi ikke kunnskaper om eksisterende 
vannledningsnett internt på Spenncon sitt område.   

› Eksisterende spillvannsnett Spenncon 
I følge kommunens database, så er kommunal spillvann hovedledning ført 
fram til kum rett sør for fabrikkområdet og nord for E16. Oversiktskartet viser 
en blanding av tette tanker og slamavskillere innenfor fabrikkområdet og 
annen bebyggelse og næringsvirksomhet i området. Det er derfor ikke 
kjennskap omfanget spillvann fra eksisterende fabrikkområdet er tilkoblet 
kommunal spillvannsledning, men det er grunn til å anta at en liten del av 
eksisterende virksomhet er tilkoblet ut i fra foreliggende informasjon. 

› Eksisterende overvannsnett Spenncon 
Det finnes i dag ikke kommunale overvannssystem på Hensmoen. Dette 
skyldes nok først og fremst at det er gode forhold for infiltrasjon av 
overflatevann til grunnen i området. Det finnes ikke informasjon om systemer 
på fabrikkområdet, men det antas at overvann et fra dette området håndteres 
lokalt; d.v.s. med bortleding av overflatevann til terreng med infiltrasjon.  

Det vises til fig. 2 nedenfor 
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Figur 2: Oversiktskart eksisterende vann og avløpsnett fra: 
http://kart.ringerike.kommune.no  

2.3 Eksisterende topografi og grunnforhold 

Eksisterende grunnforhold påvirker spesielt løsninger for håndtering av overvann 
og eventuell muligheter for lokal løsning av spillvann. 

Planområdet befinner seg innenfor et område med breelvavsetninger, som stikker 
ut som en tunge fra den samme avsetningen det øvrige næringsområdet på 
Hensmoen. Bestående fabrikkområde for Spenncon og planområdet befinner seg 
geologisk på en breelvavsetning, er relativt flatt og avgrenset av fjell i nord, sørøst 
og nordvest.  Se fig 3. nedenfor . 

 

 

Grensesnitt 
kommunale VA-
ledninger 

Eks. høydebasseng 

Endepunkt Ø100mm 
vannledning 
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Figur 3: Oversiktskart fra www.ngu.no over planområdet- løsmasser.  

Deler av område for ny skytebane foreslås flyttet nordover med skyteretning mot 
område med bart fjell og stedvis tynt dekk.  Breelvavsetning er angitt med tykt 
dekke og er godt egnet for infiltrasjon. Breelvavsetningen består av morenemasser 
fra grus/sand , grov grus og med innslag av kulestein. Se Bilde 1 nedenfor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilde 1:Stedlige masser – fra planområdet  

Planområde 
kontor/industri 

Planområde 
skytebane 
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Mektighet (tykkelse) av løsmassene er klassifisert med tykt dekke; d.v.s 10 m eller 
dypere. Det er imidlertid indikasjoner fra boringer av brønner i området på at 
mektigheten avtar med redusert avstand til områder med bart fjell, som ikke er 
uvanlig.  

Det antas at grunnvannsspeilet har en strømningsretning fra NØ mot SØ og elvene 
Begna og Væla. Den mindre vannførende Væla med utløp fra Vælsvannet passerer 
området fra nord og dreier videre mot vest og Begna elv. Avstanden til Begna er på 
ca. 1,7 km mens Væla passer vest for planområdet med en minste avstand på 
ca.150m.    

3 Vurdering av løsninger  

Nedenfor er det foretatt vurderinger, anbefalinger og konsekvenser for vann, 
spillvann og overvann.  

Forslag arealplan for plan område er viset nedenfor. 

 

Figur 4: Forslag til reguleringsplan 
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3.1 Spillvann 

Eksisterende fabrikkområde og annen bebyggelse i området rundt har i dag ikke 
tilknytning til kommunal spillvannsledning, som er lokalisert sør for området, ref. 
Fig.1 ovenfor.  Det er oppgitt ca. 40 ansatte. Dette tilsvarer et utslipp tilsvarende 8 
personekvivalenter (pe) eller en avløpsmengde fra ca. 3 husstander. Vi kjenner ikke 
til om det er utslipp fra produksjonen, som kan føres til kommunal 
spillvannsledning eller om dette må behandles lokalt før utslipp. Når det gjelder 
området for skytebane, så vil dette kunne ha eget anlegg tilsvarende løsning for 
fabrikkområdet eller overføre dette til spillvannsanlegget for det nye 
fabrikkområdet. Pe-belastningen antas å være svært liten for denne virksomheten. 
Det er følgende mulige løsninger: 

› Infiltrasjonsanlegg 
De stedlige masser er i utgangspunktet velegnet for et anlegg med rensing 
basert infiltrasjon i stedlige masser med forbehandling i slamavskiller. 
Eventuell etterpolering må vurderes. De stedlige massenes egnethet må 
verifiseres og kontrolleres med infiltrasjonskapasitet og jordprøver.  Det er 
registrert 2 private borebrønner for vannforsyning innenfor området som kan 
påvirkes av et slik at anlegg. Arealbehovet utgjør ca. 150-200 m² og anlegget 
kan plasseres på egnet sted under parkeringsplasser og grøntareal.  

› Tett tank 
Det kan installeres tett tank avløp for svartvann fra toaletter. Tanken 
dimensjoneres for en avtalt tømmingssyklus og er i tillegg tilkoblet alarm for 
høyt nivå. Gråvann fra dusjer og annet tilsvarende vannforbruk må også 
behandles og det settes krav til at dette også skal renses gjennom et 
renseanlegg tilsvarende et infiltrasjonsanlegg beskrevet ovenfor. 

› Overføring til kommunal spillvannsledning  
En overføring til kommunalt ledningsnett vil kreve anlegg av en mindre 
pumpestasjon, som kan bygges under terreng og med pumpeledning gjennom 
eksisterende fabrikkområde. Da vi ikke har kunnskap om hvilke installasjoner 
som i dag kan være tilknyttet kommunal spillvannsledning, så tar vi 
utgangspunkt i at en slik tilknytning må skje i kum, som vist på fig.5 nedenfor. 

Tilknytning kommunal 
spillvannsledning  

Figur 5: Tilknytning til 
kommunal 
spillvannsledning 
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3.2 Overvann 

Den planlagte utbyggingen vil medføre at området som i dag har en naturlig og 
åpen infiltrasjon vil få en stor andel av tette flater som følge av asfalterte og andre 
belagte flater inkludert tak fra nye bygninger. Dette gir en raskere avrenning og 
større konsentrasjon av mengder. Dagens situasjon er en god indikator på at det kan 
sannsynliggjøres en god infiltrasjonskapasitet for de stedlige masser. Det anses 
ikke som sannsynlig at planområdet påvirkes nevneverdig av avrenning fra ovenfor 
liggende områder og som kan tillegges vekt i forhold til løsning for 
overvannshåndtering for det nye fabrikkområdet.  

Det anses ikke som sannsynlig at området kan bli utsatt for flom 

Det anbefales at overvann fra det nye fabrikkområdet infiltreres til grunnen med 
følgende tiltak. 

› Infiltrasjonssandfang  
Fra tette flater (tak og belagte flater) anlegges det et nettverk med 
infiltrasjonssandfang, som dimensjoneres i hht. verifisert infiltrasjonskapasitet 
og arealet av tette flater 

› Naturlig fordrøyning og infiltrasjon  
Overflatevann fra tette flater ledes til terreng der det infiltreres og fordrøyes i 
sideterreng der dette er mulig eller til naturlige eller opparbeide forsenkninger 
i grøntområder. 

3.3 Vann og brannvann 

Dagens hovedforsyning til eksisterende fabrikkområde er ut i fra det kommunale 
ledningskartet en Ø100mm støpejernsledning i fra kommunal vannledning med 
dimensjon Ø200mm i vannkum sør for eksisterende fabrikkområde. Det er foretatt 
simulering av kapasiteten til det eksisterende systemet med programmet   
EPAnet ®.  Denne simuleringen viser at det ikke er mulig å få fram tilstrekkelig 
brannvann med tilfredsstillende trykk tilsvarende et krav – tilsvarende 
småhusbebyggelse - Qbrann= 20 l/s mot 2 bar til eksisterende fabrikkbygning. 
Spenncon opplyser at det p.t. ikke er annen tilstrekkelig forsyning på eksisterende 
fabrikkområde på Spenncon, som kan avhjelpe dette. Det vil være et krav hvis 
kommunal ledning skal forsyne ny fabrikk med brannvann med ovenfor nevnte 
krav, så vil dette kreve en oppdimensjonering fra eksisterende Ø200mm vist på 
Fig. 6 nedenfor. Denne vannledningen må ha en minimum nominell dimensjon på 
DN Ø150mm. Hvis den nye fabrikken er et spesielt brannobjekt med krav til 
mengde og trykk utover Qbrann= 20 l/s mot 2 bar, så vi dette kreve en økning av 
dimensjon og i ytterste konsekvens ny vannledning fra eksisterende høydebasseng 
på Ulveliåsen eller utskiftning av bestående vannledning fram til høydebassenget.  
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Vi gjør oppmerksom på at Ringerike kommune har under vurdering utvidelse av 
eksisterende høydebasseng og en forsterkning av nettet gjennom Hensmoen og mot 
Nymoen med tanke på en ny løsning mot Eggemoen. Dette kan påvirke en slik 
løsning.  

Figur 6: Tiltak forsterkning av vann/brannvann 

4 Vurdering av konsekvenser for vann, spillvann og 
overvann 

Vi har følgende vurdering av konsekvenser og anbefaling for det videre arbeidet 
for å kunne tilføre tilstrekkelig vannforsyning, tiltak for spillvann og håndtering av 
overvann for planområdet. 

› Spillvann 
Det foreslås og det finnes løsninger både for å kunne løse dette lokalt og 
kunne overføre spillvann til kommunalt ledningsnett. Dette må vurderes 
nærmere og begge løsninger er mulige. 

› Overvann 
Det foreslås at overvannshåndtering håndteres lokalt og fortrinnsvis med 
infiltrasjon. de stedlige masser anses i utgangspunktet for godt egnet til 
infiltrasjon, men kapasiteten må kontrolleres. 

› Vann/brannvann 
Beregninger viser at det ikke er tilstrekkelig brannvannskrav på  
Q= 20 l/s mot 2 bar med forsyning fra kommunal vannledning uten at det blir 
gjort tiltak med forsterkning av nettet. Det må derfor foretas en endelig 
brannvurdering av bygget og med anvisning av slokkevannsbehovet og det 
forutsettes at tilstrekkelig dimensjon på vannledning etableres for å 
imøtekomme dette behovet.  Dette er teknisk gjennomførbart. 

Eksisterende 
høydebasseng 

Eks. vannkum 
Ø200mm 

Forsterkning og ny  
vannledning  
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1 Innledning 

COWI AS er engasjert av Spenncon Rail AS for gjennomføring av trafikkanalyse i 
forbindelse med planlagt utbygging av Spenncon Rail sitt område på Hensmoen i 
Ringerike kommune. 

Hensmoen industriområde ligger langs E16 ca. 7 km nord for Hønefoss sentrum. 
Planområdet ligger innerst i Hensmoveien, nord for E16. Plasseringen av 
planområdet er vist i Figur 1. Adkomst til/fra E16 er via T-krysset "E16 x 
Hensmoveien" som er ringet inn med rødt i figuren. Spenncon Rail har i dagens 
situasjon lokaler i samme område som de ønsker å etablere nye lokaler. 
Utbyggingen medfører flytting av Vågård skytebane som i dagens situasjon ligger 
inne på planområdet. 

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet 

2 Dagens situasjon 

2.1 Trafikkmengder 

2.1.1 Hovedveinettet 
Trafikkmengder på hovedveinettet nær planområdet, hentet fra Nasjonal 
vegdatabank (NVDB), er vist i Figur 2. 
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Figur 2: ÅDT på veinettet nært planområdet hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

 
Forbi planområdet er trafikkmengden på E16 oppgitt å være ÅDT 4700. Det 
foreligger ikke trafikktall for selve adkomstveien (Hensmoveien). 

Det er mottatt telledata fra et periodisk tellepunkt (nivå 2) på E16 like ved 
planområdet, rett nord for adkomsten til industriområdet. I 2014 ble det 
gjennomført ukestelling i januar, juni og desember. For alle telleperiodene utpeker 
fredag ettermiddag seg med størst timetrafikk, spesielt i retning nord. 

Av de registrerte ukene er det juni som har størst rushtrafikk, det er telt i perioden 
17. juni – 23. juni 2014. Timetrafikken i største rushtime, morgen- og 
ettermiddagsrush, for torsdag 19. juni og fredag 20. juni er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Registrert timetrafikk for tellepunkt på E16 ved planområdet, nordvest for 

adkomst 

  Kl. 7-8 Kl. 8-9 Kl. 15-16 Kl. 16-17 

Torsdag 

19. juni 

Retning nord (fra Hønefoss) 70 115 335 301 

Retning sør (mot Hønefoss) 205 179 162 199 

SUM 275 294 497 500 

Fredag 

20. juni 

Retning nord (fra Hønefoss) 67 106 480 501 

Retning sør (mot Hønefoss) 201 150 161 193 

SUM 268 256 641 694 
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2.1.2 Planområdet: Spenncon Rail 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller. Det er oppgitt at det i dagens situasjon 
går ca. 1000 vogntog/semitrailere med sviller ut pr. år. Lagt til grunn 250 
virkedager i året, utgjør det i gjennomsnitt 8 kjøretøyturer daglig (til og fra). 

I tillegg går ca. 20 000 tonn med sviller ut på tog pr år, togene lastes med truck på 
egen tomt. Fordelingen mellom bil og bane er på ca. 70 % bil og ca. 30 % bane. 

Det er oppgitt at det er ca. 40 ansatte, inkludert 10 stk. som er innleid. Dette utgjør 
opp mot 80 arbeidsreiser (til/fra jobb) pr dag. 

Annen daglig servicetransport (verkstedtjenester, vedlikeholdsarbeid, 
vasketjenester, kantine, post mm) utgjør ca. 10-30 biler pr dag. I tillegg er det noe 
returlass, men det er oppgitt at dette er lite. 

Det er grovt anslått at dagens trafikk til/fra Spenncon Rail er på ca. 120 bilturer pr 
virkedøgn, det utgjør en årsdøgntrafikk på ca. ÅDT 100. 

2.1.3 Total trafikk til/fra Hensmoen industriområde 
På industriområdet holder det til bedrifter innen emballasje, plast, spennbetong, 
galvanisering, bygg, elektro og mekanisk industri. Her finnes også 
logistikkbedrifter, Statens vegvesen og bilrelaterte bedrifter. I tillegg ligger Vågård 
skytebane innenfor planområdet. 

Planområdet ligger innenfor grunnkretsene 0803 og 0205 i Ringerike kommune, 
vist i Figur 3. Det er totalt 1290 arbeidsplasser i disse to grunnkretsene. De fleste 
av arbeidsplassene ligger innenfor industriområdet.  

 

Figur 3: Utsnitt av grunnkretsinndeling i Ringerike kommune (ssb) 
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Erfaringstall fra Statens vegvesen Håndbok 146 Trafikkberegninger tilsier at det for 
industriområder genereres i gjennomsnitt 2,5 bilturer pr ansatt pr døgn, med et 
variasjonsområde på 1,5-5. Forutsatt ca. 1200 ansatte på industriområdet, vil det 
kanskje tilsi 2-3000 bilturer daglig. Det understrekes at det er stor usikkerhet 
knyttet til dette tallet. 

Lagt til grunn at 15 % av døgntrafikken genererer i største time i ettermiddagsrush, 
får vi en timetrafikk på opp til 300 - 450 kjt/t. 

2.2 Trafikkulykker 
Politiregistrerte personskadeulykker, hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), fra 
perioden 2007-2014 (8 år) er vist i Figur 4. 

 

Figur 4: Politiregistrerte personskadeulykker i trafikken (2007-2014), NVDB 

 
Det er registrert én dødsulykke på E16 nordvest for planområdet. Dette var et 
enslig kjøretøy som kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning. 

Ved avkjøringen til industriområdet er det skjedd to ulykker. Den ene ulykken har 
skadegrad "alvorlig skadd", ulykken har uhellskode "avsvinging til venstre foran 
kjørende i motsatt retning". Den andre ulykken har skadegrad "lettere skadd", 
ulykken har uhellskode "enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett 
veistrekning". 

På adkomstveien inne på industriområdet er det skjedd to ulykker, begge med 
skadegrad "lettere skadd". Den ene ulykken skyldes påkjøring bakfra ved 
venstresving, mens den andre har kode "enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side 
på rett veistrekning". 
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Utover dette er det registrert noen ulykker med skadegrad "lettere skadd" langs 
E16. Det er ikke avdekket spesielt trafikkfarlige punkt. 

2.3 Adkomstkryss 
Et flyfoto over adkomstkrysset fra E16 til industriområdet er vist i Figur 5. 

 

Figur 5: Flyfoto over adkomstkryss (E16 X Hensmoveien) 

Krysset er fullkanalisert med høyre- og venstresvingefelt på E16 mot 
industriområdet. E16 er forkjørsregulert og har en fartsgrense forbi industriområdet 
på 80 km/t. 

Anslått timetrafikk til/fra industriområdet og registrert trafikk på E16 tilsier god 
avvikling i adkomstkrysset. 

2.4 Tilbud for kollektivreisende og gående/syklende 
Bussholdeplasser nær planområder er vist i Figur 6. 
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Figur 6: Bussholdeplasser nært planområdet 

Linje 232 går mellom Hønefoss og Nes i Ådal. En del av avgangene går langs 
Hensveien ca. 2 km sør for planområdet, dvs. at de ikke trafikkerer 
industriområdet. Forbi industriområdet er det daglig 10 avganger i retning nord og 
6 avganger i motsatt retning. 

Linje 160 er Valdresekspressen mellom Oslo og Årdalstangen, med stopp i 
Hønefoss, denne har syv avganger i timen i hver retning. 

Det er ikke sammenhengende egne løsninger for gående og syklende mellom 
industriområdet og Hønefoss sentrum. Gående og syklende må benytte 
lokalveinettet eller E16. Det er ca. 7 km til Hønefoss sentrum, noe som kan sies å 
være innenfor "sykkelavstand". 

2.5 Togtrafikk 
Randsfjordbanens nordlige del (er et sidespor) går inntil planområdet og biltrafikk 
til/fra planområdet må krysse sporet i plan. Det går ikke persontrafikk på banen 
mellom Jevnaker og Hønefoss, kun godstrafikk. Sporet ender i Jevnaker ved 
Bergermoen, mens i Hønefoss knytter sidesporet seg til øvrig jernbanenett.  

Strekningen Hønefoss – Hen er strekning uten fjernstyring (betjent med txp). 
Strekningen Hen – endepunkt Bergermoen snuplass er skifteområde på Hen 
stasjon. Det er en planovergang ved planområdet som er sikret med lyd og 
lyssignal som varsler at tog er i vente (samme reglene som med bommer).  

Det er for øvrig nylig åpnet (i 2015) en ny tømmerterminal for tog ved Follum i regi 
av Viken skog. Ved planområdet på Hensmoen er det en terminal for både tømmer 
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og industri (Hensmoen terminal se figurene under). Tømmersporet er eid av 
Jernbaneverket, men brukes også til opplastning av sviller med gaffeltruck. 
 

 

Figur 7: Hensmoen tømmer- og industriterminal.  Foto: Njål Svingheim Jernbaneverket. 

 

Figur 8: Figur hentet fra Jernbaneverkets Network Statement 2015. 
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I tillegg til tømmertog har strekningen hatt lokale Feeder-tog som kjører kortere 
strekninger der de samler opp vogner og "mater" dem til knutepunkt (typisk 
Drammen via Hønefoss) hvor de større godstogene for lengre distanser tar over. 
På Hensmoen har transporter til/fra Norpapp, Østspenn (sviller) og tømmer gått 
med tog.  

3 Fremtidig situasjon 

3.1 Planlagt utbygging 
Utbygging av nye lokaler er planlagt i samme område som dagens lokaler. Aktuelle 
planformål er industri, lager og kontor. Skytterbanen planlegges flyttet lenger nord 
for å få plass til nye produksjonslokaler.  

Flyfoto som viser plasseringen av planområdet for Spenncon Rail og nytt område 
for skytebanen er vist i Figur 9 

 

Figur 9: Planområdet 

Det er kommunal vei frem til området. Det er planlagt etablering av ny vei rundt 
vest og nordside av tomten for personbiltrafikk til og fra parkeringsplass ved 
kontorbygg. Denne veien forlenges mot eksisterende bilverksted som i dag har vei 
over eiendommen. 

Utbyggingen planlegges delt inn i to byggetrinn, hvor andre byggetrinn bygges ut 
hvis det er behov for økt produksjon: 



  
10/12 TRAFIKKANALYSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067837/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikk/Spenncon rail Trafikkanalyse.docx 

› Første byggetrinn: ca. 5 350 m², fordelt på ca. 4 600 m² produksjonslokaler og 
750 m² kontor. Anlegget skal ha plass til ca. 50 arbeidsplasser. 

› Andre byggetrinn (full utnyttelse): Utbygging av ytterlige 7 200 m², fordelt på 
ca. 5 700 m² produksjonsareal og 1 500 m² kontor.  

Planlagt utbygging i første byggetrinn er vist i Figur 10. 

 

Figur 10: Planlagt utbygging i første byggetrinn 

 
Ved full utnyttelse av planområdet kan produksjonsarealet dobles, planlagt 
utbygging er vist i Figur 11. 

 

Figur 11: Planlagt utbygging ved full utnyttelse av planområdet 

 
Planlagt kjøremønster på planområdet ved planlagt utbygging er vist i Figur 12. 
Tunge kjøretøy er vist med røde piler og personbiler med svarte piler. 
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Figur 12: Planlagt kjøremønster 

 
I dagens situasjon lastes togene med truck på egen tomt. Når ny fabrikk og ny kran 
er på plass er det planlagt lasting på samme sted, men ved hjelp av kran. 

3.2 Trafikkøkning 
Det er oppgitt at det foreløpig (første byggetrinn) ikke er forventet økning i 
produksjonsvolum som følge av planlagt utbygging. Formålet er å øke 
produksjonshastighet, uten å øke produksjonen. 

Ved utbygging av første byggetrinn skal det dimensjoneres for ca. 50 ansatte, det 
vil si at det er mulighet for flere ansatte enn i dagens situasjon. Det tilsier at det er 
potensial for noe økning i trafikk til/fra planområdet ved utbygging av første 
byggetrinn. 

Ved full utnyttelse av området er det lagt til grunn at antall ansatte øker til ca. 100, 
noe som vil tilsi at arbeidsreiser til/fra planområdet kan øke til opp mot 200 bilturer i 
døgnet. Med økt produksjonshastighet er det grovt anslått at andre turer til/fra 
planområdet blir 2-3 ganger høyere enn i dagens situasjon. Totalt er det anslått at 
døgntrafikk øker til rundt 300 bilturer i døgnet med full utnyttelse av planområdet. 

Det er planlagt at mer av godset skal flyttes over på bane. Det er på sikt forventet 
en fordeling på 50/50, mot ca. 70 % bil og 30 % bane i dagens situasjon. Hvis en 
større andel av godstrafikken flyttes over på banen, vil godstrafikken til/fra 
planområdet reduseres noe. 
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3.3 Konsekvenser for trafikksituasjonen 
Planlagt utbygging medfører økt produksjonshastighet. Med økt etterspørsel er det 
potensial for å øke produksjonen, noe som vil medføre økt trafikk til/fra 
planområdet. 

Det er grovt anslått at det totalt er ca. 2-3000 bilturer daglig til/fra Hensmoen 
industriområde i dagens situasjon. En økning på 100-200 biler til/fra Spenncon Rail 
vil ha liten effekt på trafikkavviklingen i området. Av denne økningen utgjør 
tungtransporten kun ca. 10 %. 

Kapasitetsbetraktninger tilsier god avvikling i atkomstkrysset til/fra E16 også etter 
planlagt utbygging, men det understrekes at det er usikkerhet i trafikkmengden 
til/fra industriområdet. 

Økt trafikk over planovergangen i området kan tilsi et behov for å sikre denne 
bedre (f.eks. med bommer). Dette kan vurderes nærmere i samråd med 
Jernbaneverket. Uansett vil det være lav hastighet på togtrafikken og 
konsekvensene vil være mindre enn på mer ordinære togstrekninger. 
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1 Innledning
ECTAShar fått i oppdragavSpennconRailASå vurderestrømforsyningi forbindelsemedny fabrikk
påHensmoen.

2 Forutsetninger
Vurderingeneer basertpåmottatte situasjonsplaner, plantegningerogplanbeskrivelse.

3 Utredning
Førstebyggetrinner planlagtsomproduksjonsarealer ogkontorarealer.Ca5350m2.
Byggetplanleggesslikat produksjonsarealetkanfordobles.
Deter ogsåplanlagtinn byggetrinn2 somblir liggendenord påområdet.Dettebyggeter ogsåtenkt
somproduksjonsarealerogkontorer.
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ECTv/SvenKristoffersenogEHConsultv/ KnutMagne Mork var i møtemedRIKv/ OleMagnusFoss
2015.04.15hvor forutsetningernevntoverble lagt til grunn.
I flg. RIKserde ingenproblemstillingerrelatert til strømforsyningavde planlagtebyggene.22KV
høyspentring i områdethargodkapasitet.
Utbyggermå følgeRIKsinegjeldendetilknytningsregler(vedlagt).

4 Konklusjon
I flg RIKhar høyspentforsyningi områdetgodkapasitet for utvidelse.
RIKsinetilknytningsvilkårmåfølges.Dettebetyr blant annetat nettstasjoneroverenvissstørrelse
plasseresi byggene.Viktigat dette blir implementert i plantegningerpået tidlig stadietslikat man
får optimaletekniskeløsninger.
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1 INNLEDNING 

Spenncon Rail har planer om å bygge nye produksjonslokaler på Hensmoen i 
Ringerike kommune. Deler av utbyggingsområdet strekker seg over et område der 
Ringerike skytterlag har hatt skytebane i en rekke år (Vågård skytebane). Det er 
utarbeidet en detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane av 
Arkitektene Astrup og Hellern. 

Dette notatet omhandler vurdering av grunnforurensning i forbindelse med 
Spenncon Rail sin planlagte utbygging. Vurderingen er basert på historisk 
informasjon samt COWIs erfaringer fra opprydding på en rekke skytefelt for 
Forsvaret.  

Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/ stiller krav om grunnundersøkelser ved 
bygging og/eller graving der det er grunn til å tro at det kan være forurensninger i 
grunnen. Dersom det påvises forurensning skal det utarbeides tiltaksplaner for 
graving i forurenset grunn som skal godkjennes av kommunen. I Miljødirektoratets 
veileder til Kap. 2 i forurensningsforskriften, "Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn" TA-2553 /2/, er det beskrevet strategi og metodikk for 
prøvetaking for å bestemme tilstandsklasser for forurenset grunn. Krav til 
jordkvalitet avhenger av planlagt arealbruk på det aktuelle området.  

For skytebaner har Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utarbeidet en egen veileder 
"Veileder for avhending av skytebaner og øvingsfelt – del 1 tungmetaller". /3/ 

I denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i FFIs veileder for vurdering av type 
forurensning. Grunnen til dette er at skytebaneaktivitet normalt skaper forurensning 
i grunnen i form av forurensning av metallene bly, kobber, sink og antimon, som er 
bestanddeler i prosjektiler. Miljødirektoratets veileder brukes for å vurdere 
arealbruk og tilstandsklasser.  

I figuren under er det skissert den delen av det planlagte arealet for kontor/industri 
som blir liggende på den eksisterende Vågård skytebane. 
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Figur 1. Flyfoto fra Vågård skytebane. Kilde: www.ringerike.kommune.no På
flyfotoet er det påtegnet omtrentlig areal innenfor den nye reguleringsplanen som
blir liggende på den gamle skytebanen (lilla skravur).

2 VURDERING

Skytebaner deles ofte opp i ulike delområder der de ulike delområdene normalt har
ulik forurensningsgrad. De ulike delområdene er vist i figur 2.

Figur 2. Stilisert skisse av skytebane. Hentet fra FFI sin veileder /2/.

Skytebanen deles opp i følgende delområder som blir undersøkt for seg:

› Standplass

› Baneløp

› Skivevoll

› Kulefangervoll
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På de fleste skytebaner vil det måles høyest konsentrasjon av forurensende stoffer 
i kulefangervollen der kuleinnslaget er. Her vil ofte konsentrasjonene, spesielt for 
bly, ligge langt over grensen for farlig avfall. Skivevollen vil også ofte ha høy 
konsentrasjon av bly, kobber, sink og antimon, dog mindre enn i kulefangervollen.  

Dersom det ikke er drevet skyteaktivitet av Forsvaret så vil normalt baneløpet ikke 
ha så høy forurensning. Årsaken til dette er at Forsvaret ofte øver med flyttbare 
mål og fremrykkingsøvelser på baneløpene, noe som fører til at man kan finne 
såkalte "hot-spots" med forurensning der de midlertidige målene har stått. Sivile 
skytterlag driver ikke denne formen for trening, men trener kun skyting på faste mål 
mot opparbeidede kulefangervoller. 

I området rett foran standplass vil det også være målbar forurensning fra 
skyteaktivitet grunnet nedfall av støv fra pipeløp.  

Det måles vanligvis ikke forurensning fra skyteaktivitet i dypereliggende deler av 
jordsmonnet. Avhengig av jordsmonnstype og lengden og typen av skyteaktivitet vil 
forurensningen befinne seg i den øverste 20 til 50 cm av jordsmonnet. 

Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til kontor/industri i den nye 
reguleringsplanen. I Miljødirektoratets veileder vil kontor/industri falle inn i 
arealbrukskategori "Sentrumsområder, kontor og forretning" og "Industri og 
trafikkareal".  

For begge arealbrukskategorier som planlegges i den nye reguleringsplanen kan 
det tillates tilstandsklasse 3 for toppjord eller lavere i Miljødirektoratets 
kvalitetssystem /2/.  

Ettersom det er "grunn til å tro" at det foreligger forurensning i grunnen, er det krav 
til gjennomføring av miljøteknisk undersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan for 
graving i forurenset grunn i hht. kravene i Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/. 
Det er ikke kjent at det er drevet annen forurensende aktivitet enn skyting på det 
aktuelle arealet.  

3 AVBØTENDE TILTAK 

Før det kan igangsettes utbygging på den tidligere skytebanen må det 
gjennomføres undersøkelser av forurenset grunn. Undersøkelsen bør 
gjennomføres i henhold til FFI sitt veiledningsmateriell for opprydding på 
skytebaner. Dette er en anerkjent metodikk som godkjennes av både kommuner, 
Fylkesmenn og Miljødirektoratet.  

Ettersom det ikke er annen form for forurensende aktiviteter enn skyteaktivitet, så 
bør undersøkelsen omfatte de typiske parameterne som kan knyttes til 
skyteaktivitet. Dette gjelder tungmetallene bly, kobber, sink og antimon.  

Etter undersøkelsen skal det utarbeides en tiltaksplan for graving i forurenset 
grunn som beskriver hvordan forurenset masse skal håndteres og hvordan 
opprydding skal foregå for å tilfredsstille kravet til tilstandsklasser i forhold til 
planlagt arealbruk på området.  



  
6/6 VURDERING AV GRUNNFORURENSNING 
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Sammendrag 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for utbygging av Spenncon Rail, Ringerike kommune, er det 
utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i §4-3 i Plan- og Bygningsloven.  
 
Analysen viser at det er påvist 9 forhold som anses å kunne innebære en risiko. Analysen viser at det er 
påvist ett forhold som anses å kunne innebære en høy risiko. Sprengning viser en uakseptabel risiko og tiltak 
må utføres for å redusere risikoen. Grunnforurensning og biologisk mangfold er karakterisert som en middels 
risiko. De resterende viser en lav risiko. 
 
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for utvidelse av området til Spenncon Rail i 
Ringerike kommune, er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er 
utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven §4-3. 

Planområdet ligger i et område kalt Geiteryggen nord for Hønefoss i Ringerike kommune. E16 ligger i 
tilknytning til området. Planområdet er ca 117daa. Det forholder seg til eiendomsgrensene gnr/bnr 92/17, 
92/9, 92/30 og grenser til jernbanen i sør. (Figur 1).  

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet 

 

Eiendommene som Spenncon Rail kjøper opp skal reguleres til industriformål. Vågård skytebane skal flyttes 
lenger nord og reguleres til skytebane. I tillegg skal planen omfatte vei til anlegget, eksisterende bilverksted 
og ny skytebane. Dette skal gjøres for å gi optimale arealer for begge funksjoner.  
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Figur 2. Kart over planområdet, plassert nord for Randsfjordbanen. 

 

2 Metode 

Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i 
”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i 
samme publikasjon.  
 
Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og 
utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen 
av tiltaket.  Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". 
 
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt 
årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, 
eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en 
potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. 
 
Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som 
innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. 
Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i Tabell 1 og Tabell 2. 
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2.1 Kriterier for sannsynlighet 

 

Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 
Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 
Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 
Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

2.2 Akseptkriterier for konsekvens 

Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad 

Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle 
verdier/økonomiske tap 

Vekt 

Ufarlig Ingen 
personskade 
 

Ingen skade Ingen skade  
Driftsstans / reparasjoner  
< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale 
skader 

Mindre lokal skade på 
og ikke umiddelbart 
behov for reparasjoner, 
eventuelt mulig 
utbedring på kort tid. 
Driftsstans / reparasjoner 
 < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år. 

Betydelig skader  
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 
skader/en død. 

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Alvorlige skader. 
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 
døde. 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Fullstendig skader 
Driftsstans / reparasjoner  
> 1 år. 

5 

 
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i Figur 3. Rødt felt 
indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt 
indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer 
akseptabel risiko. 
 
 
 
 
 
 
 



  
SPENNCON RAIL, ROS-ANALYSE 

 

 

6 

 

Risikomatrise 

                    Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

Figur 3. Risikomatrise 

 

3 Gjennomføring og organisering 

ROS-analysen er basert på mottatt informasjon fra hovedsakelig COWI AS. 
 
Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: 
 
› Planbeskrivelse. Arkitektene Astrup og Hellern. 
› Temarapport forurenset grunn. COWI AS. 
› Temarapport støy. Rieber Prosjekt AS. 
› Temarapport trafikk. COWI AS. 
› Kart og tegninger som viser det aktuelle planområdet. 
› Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra www.artsdatabanken.no og 

www.ngu.no/kart/arealis.  

 

4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 

I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst betydning i en ROS-analyse, 
samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen.  
 
Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til 
infrastruktur (som forsynings- og beredskapsrisiko). 
 
Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, 
renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. 
 
Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir 
ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. 
 
Tabell 1Tabell 3 viser farer og tema som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen. 
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Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen 

Farer knyttet til naturrisiko: 
Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. 

Ras/skred/ erosjon/steinsprang Det er ikke registrert ras i eller i nærheten av 

planområdet.  

Flom/oversvømmelse/havnivåstigning Elva Væla renner forbi planområdet i vest. Det er ikke 

laget flomrisikokart for elva og det er ikke kjent om det 

har vært problemer med flom der.  

Radon Området er ikke registrert med høy eller moderat 

aktsomhet for radon.  

Farer knyttet til virksomhetsrisiko: 

Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse 

Grunnforurensning Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til 

kontor/industri i den nye reguleringsplanen. I tillegg er 

spill og søl fra maskiner osv aktuelt i anleggsperioden.  

Rekreasjon/turområder Området rundt skytebanen blir benyttet til friluftsliv og 

rekreasjon. 

Kulturminner Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger 

innenfor planområdet. 

Biologisk mangfold/naturmiljø Ingen truede eller sårbare arter er registrert innenfor 

planområdet, og det er ikke registrert spesielt sårbar 

natur. Det er gjort flere observasjoner av vandrefalk 

(LC), hønsehauk (NT) og sædgås (VU) på åsen nordøst 

for skytebanen.  

Vannmiljø Elva Væla renner forbi utkanten av planområdet. Ikke 

utført egen vurdering av vannmiljø. 

Trafikkuhell Det er utført en trafikkanalyse. 

Støy Støyutreding utført iht. T-1442/12.  

Uhell ved sprengning Det vil bli noe sprengning ved utvikling av skytebane. 

5 Vurdering av sårbare objekter 

Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det 
utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har 
inntruffet. 

Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruktur. I 
tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn. 
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5.1 Natur- og miljørisiko 

5.1.1 Ras 

Det er ikke gjennomført egne geotekniske grunnundersøkelser i området. Det er ikke registrert ras i NGUs 
database i Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/). Det er ikke er registrert kvikkleire i planområdet. 
Løsmassekart fra NGU viser at det er mye breelvavsetninger og en del bart fjell med stedvis tynt dekke. Et 
belte med randmorene, mindre enn 100 m bredt, strekker seg fra Væla og sørover mot E16. Sannsynligheten 
for at det skal komme ras i området anses som liten og risikoen anses dermed som lav.  
 

Tabell 4. Risikoanalyse, ras. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.1 Ras Skade på bygg/konstruksjoner 
på grunn av ras  

Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.1.2 Flom/oversvømmelse 

Elva Væla, med opprinnelse i Søndre Vælsvann, renner forbi planområdet i vest. Denne går sammen med en 
mindre elv/bekk fra Kudalen før den renner ut i Henstjern og videre til Ådalselva (del av Begna) ved Hen. 
Væla har et relativt et relativt stort nedbørsfelt. Det er ikke registrert noen store tilfeller av 
flom/oversvømmelse i Væla tidligere. Risiko for flom/oversvømmelse anses som lav.  

Tabell 5. Risikoanalyse, flom/oversvømmelse 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.2 
Flom/oversvømmelse 

Skade på bygg/konstruksjoner  Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

 

5.1.3 Radon 

Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 13-5 sier at: 

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn 
begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.  
 Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres 

når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 

Området er ikke registrert med høy eller moderat aktsomhet for radon på NGUs database arealis 
(http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/).  

Tabell 6. Risikoanalyse, radon 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
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Virksomhetsrisiko     

5.1.3 Radon Helseskader Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

 

 

 

5.2 Virksomhetsrisiko 

5.2.1 Grunnforurensning 

Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften og 
gjelder ihht. §2-2: 

"….ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes 
tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". 

Det er to scenarier som er vurdert i forhold til tiltaket: 

Forurensning fra tiltaket  
Det vil pågå anleggsarbeid innenfor planområdet. Under anleggsarbeidet vil det kunne være episoder med 
spill og søl i forbindelse med uhell med anleggsmaskiner, lagring av drivstoff etc. Mindre utslipp som 
åpenbart ikke innebærer konsekvenser for miljøet, anses ikke som relevante for analysen. Vurderingen legger 
derfor til grunn større uhell hvor vesentlige oljeprodukter påvirker grunnen. En slik grunnforurensning vil, 
hvis den ikke blir ryddet opp, kunne medføre uakseptabel spredning. 

Forurensning fra skytebanen 
Det er planlagt å flytte den eksisterende skytebanen og utvikle området til næringsarealer. Det er grunn til å 
tro at deler av arealene på skytebanen er forurenset, og det vil være nødvendig med en miljøteknisk 
grunnundersøkelse før det igangsettes bygging på den tidligere skytebanen. Omfanget av forurensningen er 
ukjent, da det ikke er gjort en kartlegging. Erfaringsmessig kan det være høy forurensningsgrad ifbm 
skytebaner og risikoen ender på middels for å vise usikkerheten som ligger ved opprydding av sånne 
områder.   

Tabell 7. Risikoanalyse, grunnforurensning i anleggsperioden. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.1 A. 
Grunnforurensning 

Større lekkasjer/spill i 
anleggsperioden 

Sannsynlig (3)  En viss fare 
(2) 

Middels (6) 

5.2.1 B. 
Grunnforurensning 

Eksponering av forurensning 
ved opprydding 

Sannsynlig (3) En viss fare 
(2) 

Middels (6) 
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5.2.2 Inngrep i rekreasjonsområder 

Området ved skytebanen er brukt friluftsområde og til bruk i rekreasjon. En utvikling i henhold til 
planforslaget vil føre til at innbyggerne i nærområdet får noe mindre arealer for rekreasjon og 
naturopplevelser. Det antas at betydningen av denne utbyggingen er relativt liten da det er store arealer med 
mulig turarealer tilgjengelige i området. Risiko er i denne sammenheng reduksjon av områder for rekreasjon 
og naturopplevelser. 

Tabell 8. Risikoanalyse, inngrep i rekreasjonsområder. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

Reduksjon av 
rekreasjonsområder 

Sannsynlig (3)  Lav (1) Lav (3) 

 

5.2.3 Skade på kulturminner 

Det som er registrert av kulturminner innenfor planområdet er en minnestøtte for russiske krigsfanger fra 
andre verdenskrig. Det er bestemt at denne flyttes til egnet plassering ved utbygging av fabrikken. Utover 
dette er det ikke gjort registreringer. 
 
Skader på kulturminner anses på bakgrunn av dette som uaktuelt i denne ROS-analysen.  

5.2.4 Biologisk mangfold/naturmiljø 

Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. 
naturmangfoldloven. Lovens formål er definert i §1: 

"Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur".  
 
Kunnskapsgrunnlaget for å utføre en slik vurdering er definert i §8 i loven: 

"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet".  
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I situasjoner hvor det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger, skal "føre-var-prinsippet" legges 
til grunn, slik det er beskrevet i §9 i loven: 

"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha 
for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko 
for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak". 

Det er små arealer innenfor planområdet som i dag er uberørt. Det er ikke utført en kartlegging av biologisk 
mangfold og naturmiljø. Tilgjengelig informasjon viser at det ikke er registrert spesiell sårbar natur eller 
truede arter innenfor planområdet. Det er registrert følgende arter på kollen rett nordøst for 
skytebaneområdet: 

› Vandrefalk (LC-livskraftig) 

› Hønsehauk (NT-nær truet) 

› Sædgås (VU-sårbar) 

Det er ikke gjort en egen kartlegging av biologisk mangfold, og det er derfor usikkert om det blir tatt godt 
nok hensyn til temaet i dette prosjektet. Denne usikkerheten er her hensyntatt ved vurdering av risiko.  

Tabell 9. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturmiljø 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Skade på biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Sannsynlig (3) En viss fare 
(2) 

Lav (6) 

 

5.2.5 Støy 

Grenseverdier for støy styres av «retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012).  

Støy er knyttet til både anleggsperioden og bruksperioden. I anleggsperioden skyldes støy anleggsmaskiner. I 
bruksperioder vil støy ofte komme fra økt biltrafikk etter utbygging. Støyvurderingen utført av Rieber AS 
viser at den foreslåtte løsningen medfører at deler av skytterlagets eiendom kan frigjøres til annet bruk. Dette 
innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og banen vil fremstå som et moderne 
skytebaneanlegg med svært god støydemping i forhold til eksisterende situasjon. Risiko med hensyn på støy 
anses dermed som lav.  

Tabell 10. Risikoanalyse, støy 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.5 Støy Ubehag, helseskader Lite sannsynlig 
(1) 

En viss fare 
(2) 

Lav (2) 
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5.2.6 Sprengning 

Ved utvikling av skytebanen vil det måtte sprenges ut noe fjell. Det antas å påvirke sikkerheten for 
mennesker som kan oppholde seg i området i forbindelse med rekreasjon. Det er av stor betydning å ha gode 
sikkerhetstiltak som reduserer faren for mennesker i området ved eventuelle sprengningsuhell. 

Tabell 11. Risikoanalyse, sprengning 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.6 Sprengning Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

Farlig (4) Høy (8) 

 

5.2.7 Trafikkulykker 

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse. Der er det vurdert at en økning på 100-200 biler til/fra Spenncon 
Rail vil ha liten effekt på trafikkavviklingen i området. Videre sier den:  

Kapasitetsbetraktninger tilsier god avvikling i atkomstkrysset til/fra E16 også etter planlagt utbygging, men 
det understrekes at det er usikkerhet i trafikkmengden til/fra industriområdet. 

Økt trafikk over planovergangen i området kan tilsi et behov for å sikre denne bedre (f.eks. med bommer). 
Dette kan vurderes nærmere i samråd med Jernbaneverket. Uansett vil det være lav hastighet på togtrafikken 
og konsekvensene vil være mindre enn på mer ordinære togstrekninger. 

Ut i fra vurderingen som er gjort anses risikoen for trafikkuhell å være lav. 

Tabell 12. Risikoanalyse, trafikkuhell 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.7 Trafikkulykker Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2) 

Lav (4) 

 

  

5.3 Forsynings- og beredskapsrisiko 

Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er 
tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk blir 
ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet., 
samt fremkommelighet for utrykkingskjøretøy. 

6 Sammendrag 

Tabell 13 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Det samme 
er vist i matrisen, Figur 4. 

Tabell 13. Risikoanalyse, oversikt 
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Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.1 Ras Skade på bygg/konstruksjoner på 
grunn av ras  

Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.1.2 Flom/oversvømmelse Skade på bygg/konstruksjoner  Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.2.1 A. Grunnforurensning Større lekkasjer/spill i 
anleggsperioden 

Sannsynlig (3)  En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.1 B. Grunnforurensning Eksponering av forurensning ved 
opprydding 

Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

Reduksjon av rekreasjonsområder Sannsynlig (3)  Ufarlig  (1) Lav (3) 

5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Skade på biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.5 Støy Ubehag, helseskader Lite sannsynlig 
(1) 

En viss fare (2) Lav (2) 

5.2.6 Sprengning Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

Farlig (4) Høy (8) 

5.2.7 Trafikkulykker Uhell ved trafikk Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare (2) Lav (4) 
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Risikomatrise 

                   
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

5.2.1 A. 
Grunnforurensning 
5.2.1 B. 
Grunnforurensning 
5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

 
 

  

Mindre sannsynlig    5.2.6 Sprengning  

Lite sannsynlig  
 
5.2.5 Støy 

5.1.1 Ras 
5.1.2 
Flom/oversvømmelse 

  

 
 
 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

Figur 4. Resultat innfelt i risikomatrisen. 

 
Analysen viser at det er påvist 9 forhold som anses å kunne innebære en risiko. Analysen viser at det er 
påvist ett forhold som anses å kunne innebære en høy risiko. Sprengning viser en uakseptabel risiko og tiltak 
må utføres for å redusere risikoen. Grunnforurensning og biologisk mangfold er karakterisert som en middels 
risiko. De resterende viser en lav risiko. 
 
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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7 Referanser 

/1/ Veileder ”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet”, Direktoratet 

for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave desember 2011. 

 



05.05.15Spenncon Rail og Vågård skytebane
Illustrasjon 1



Tegningsstatus

Tegningsnavn

Målestokk: Tegningsnr.: Rev.:

Prosjektnr.:Prosjekt

Tegnet av: Kontrollert av:

Oppdragsgiver:

Dato:

Målestokk: Tegningsnr.: Rev.:

Rev. dato:

Format:

Godkj.

A1

Ansvarlig:

A-22-IL-01-002

3889.00Hensmoen

Regulering

Illustrasjon

hem ale

Consolis

05/04/15

A-22-IL-01-002

ale

Rev Dato Tekst Tegn. Kontr.



Fra: Hanne Embretsen [hem@aaoh.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 13.10.2015 14:57:11 

Emne: VS: Spenncon rail og vågård skytebane 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg 

Videresender som avtalt mail referert fra nabomøte. 
 
  Med vennlig hilsen 

  Hanne Embretsen 

  Arkitekt 
 

 
  Tlf: +47 22 08 85 50 
  Tlf (d): +47 47324941 
  e-post: hem@aaoh.no 
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Fra: Lund Lars Petter [mailto:lars.petter.lund@consolis.com]  
Sendt: 11. september 2015 17:11 
Til: Hanne Embretsen <hem@aaoh.no> 
Kopi: Knut Magne Mork <knut.magne@ehconsult.no>; Åke Letting <ale@aaoh.no>; Kristin Hjellestad 
<khj@aaoh.no>; Aas Dag <dag.aas@consolis.com> 
Emne: SV: Spenncon rail og vågård skytebane 
 
Hei, beklager sein tilbakemld; men jeg hadde møte med naboer tors for en uke siden 3/9 kl 15.  
 
Jeg inviterte ca 2 uker før dette, og av de 7 naboene møtte 4. Det var; 
 
Erik Audun Utistog 99014110 
Tom Banggren 92412314 
Arne Andreassen 91694257 
Preben Skaarud 93245551 
 
Jeg presenterte kort firmaet og prosjektet, og status på regulering og fremdrift generelt. Det var en åpen 
og hyggelig tone hele møtet, og det som kom frem var naboenes bekymring for følgende; 
 

1. Mer tungtransport, støv og støy samt vibrasjoner fre denne. 
2. EV påvirkning av drikkevann; her kom det frem at flere av beboerne hadde problemer med 

dagens situasjon da de «gikk tomme for vann i tørre perioder. Flere av de fremmøtte ønsket seg 
kommunalt vann. Jeg foreslo at vi kunne teste vannet før og etter. 

3. Verdiforringelse 
 
Vi diskuterte hvordan vi kunne løse utfordringene, og for det meste virket de fornøyd med svarene og at 
ekspertene jobber med tekniske løsninger nå. 
 



Jeg lovet å se nærmere på hvor vi legger adkomstveien og om mulig flytte denne noe vekk fra 
bebyggelsen foran husene. Kan vi legge støyvoll/trær i mellom vei og tomtegrense på vår egen tomt 
nærmest naboene er det en bra total løsning tror vi som var på møtet. 
 
Videre sa jeg at vi fremover kunne ha noen møter til –når det ev var endringer i prosjektet, noe de var 
fornøyd med. 
 
Når det gjelder eiendom til Nils Brun kan skytebanen løses med og uten denne tomten. Dersom 
Skytterlaget ikke kjøper tomten må de sprenge vesentlig mer, men får samtidig et visst volum av masser 
og selge. Økonomisk har derfor dette ikke meg bekjent stor interesse, men det kan ha noe å si på 
fremdrift. 
 
Bare ta kontakt om noe er uklart, god helg! 
 
Hilsen Lars Petter 
 
 

 

Lars Petter LUND 

Managing Director 

SPENNCON RAIL AS 

lars.petter.lund@consolis.com 

Tel.: +47 906 85 353 

www.consolis.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Hanne Embretsen [mailto:hem@aaoh.no]  
Sendt: 3. september 2015 11:05 
Til: Lund Lars Petter 
Kopi: Knut Magne Mork; Åke Letting; Kristin Hjellestad 
Emne: VS: Spenncon rail og vågård skytebane 

 
Hei. 
Videresender innspill etter 1. gangsbehandlingen. 
Naboene ønsker et informasjonsmøte. Foreslår at dette gjennomføres snarest, helst i god tid før 2. 
gangsbehandlingen 15. oktober. 
 
Aktuelle temaer: 

 
-          Forurensning av grunnvann 



-          Adkomstforhold 
-          Jernbane 
-          Støy  
-          Luftforurensning/svevestøv 
-          Forringelse av eiendom.  

 
I forhold til forringelse av verdi av naboenes tomter var dette gjeldende fra område ble avsatt til industri 
i kommuneplanen vedtatt i 2007. Derfor ikke noe nytt med dette planforslaget. 
 
Kommunen stiller også spørsmål ved saken til eiendommen til Nils Brun. Hva er status i denne saken. Har 
han godkjent regulering av hans del, eller har skytterlaget bestemt seg for å kjøpe den? 
 
Jeg tar videre dialogen med saksbehandler ang innspillene fra Buskerud fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Buskerud. 
 
  Med vennlig hilsen 

  Hanne Embretsen 

  Arkitekt 
 

 
  Tlf: +47 22 08 85 50 
  Tlf (d): +47 47324941 
  e-post: hem@aaoh.no 

  www.aaoh.no 

 

Fra: Ingeborg Faller [mailto:Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 1. september 2015 17:24 
Til: Hanne Embretsen <hem@aaoh.no> 
Kopi: Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Kristin Hjellestad <khj@aaoh.no>; 
Åke Letting <ale@aaoh.no> 
Emne: SV: Spenncon rail og vågård skytebane 
 
Hei! 
 
Den er mottatt! 
 
Har dere fått oversendt innspill innsendt etter 1. gangsbehandling? Jeg kan ikke se å ha fått kopi av det, 
så jeg legger dem ved her. Ser at det har kommet innspill fra naboene, og at de ønsker dialog. Anbefaler 
at dere tar kontakt med dem angående dette.  
 
Ser også i eposter fra tidligere i sommer at det har vært uenighet om regulering av Bruns eiendom i 
nordvest og framtidig eier av dette området. I planbeskrivelsen vi mottok til behandlinga står det som 
sagt at det er inngått en avtale om å innlemme hans tomt i planavgrensinga. Dersom dette ikke stemmer 
så er det såklart uheldig, og det er fint om dere kan komme til enighet om dette før 2. gangsbehandling.   
 
Jeg jobber tirsdager framover. 
 
Mvh Ingeborg 



 

Fra: Hanne Embretsen [mailto:hem@aaoh.no]  
Sendt: 27. august 2015 09:11 
Til: Ingeborg Faller 
Kopi: Grethe Tollefsen; Kristin Hjellestad; Åke Letting 
Emne: SV: Spenncon rail og vågård skytebane 

 
Vedlegget. 
  
  Med vennlig hilsen 
  Hanne Embretsen 
  Arkitekt 
  

 
  Tlf: +47 22 08 85 50 
  Tlf (d): +47 47324941 
  e-post: hem@aaoh.no 
  www.aaoh.no 
  

Fra: Hanne Embretsen  
Sendt: 27. august 2015 09:09 
Til: 'Ingeborg Faller' <Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no> 
Kopi: 'Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no' <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Kristin 
Hjellestad <khj@aaoh.no>; Åke Letting <ale@aaoh.no> 
Emne: Spenncon rail og vågård skytebane 
  
Hei 
Cowi har utarbeidet en miljøtekniskundersøkelse med tiltaksplan. Ettersender denne som vedlegg til 
planforslaget. 
  
  Med vennlig hilsen 
  Hanne Embretsen 
  Arkitekt 
  

 
  Tlf: +47 22 08 85 50 
  Tlf (d): +47 47324941 
  e-post: hem@aaoh.no 
  www.aaoh.no 
  



Fra: NVE [NVE@nve.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.07.2015 11:02:21 

Emne: 201501252-2 - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Spenncon Rail Hensmoen og 

Vågård skytebane - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.gif; 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 1472954_8_1.pdf 

Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 
ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 
annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.  
 
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 
saken. Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret 
forespørsel.  
 
Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon, NVE Arealplaner i fareområder   NVE har utarbeidet 
en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser 
til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider, NVEs 
sjekkliste for arealplaner. 
 
 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 

Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 

E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 

Web: www.nve.no  
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Tom Banggren, på vegne av undertegnede

Hensveien 33

3516 Hønefoss

Areal og byggeplankontoret

Att: Lars Lindstøl

Ringerike kommune 19.08.15

Merknader til planlagt utbygging av Spencon Rail

I forbindelse med utbyggig er det enkelte momenter vi i umiddelbar nærhet til
utbyggingsområde Ønsker å avklare. Merknadene er utviklet av samtlige undertegnede.

L. Vann og kloakk:
Vil en ny fabrikk på noen som helst måte påvirke kvaliteten på grunnvannet?

Vi i området henter i dag vann fra grunnen og er bekymret for fremtidig kvalitet
på vann.

2. Ankomst til fabrikken:
Vilvi måtte benytte samme veitil våres hus som tungtransporten må gjøre ifm ny

fabrikk?
3. Jernbane:

Er det planlagt endringer ifm jernbanetilgang? Det skjer i dag regelmessig at tog
som laster blokkerer veien til våres eiendommer.

4. Verditap eiendom:
Etter vår mening vil en ny fabrikk ha en klar innvirkning på verdien av

nærliggende eiendom. Hva tenker kommunen /Spencon Rail om dette?

5. Støy:
Er det foretatt noen utredning stØybelastning som følge av ny fabrikk? (F.eks

tungtransport, kranbaner, truck og tog)

6. luftforurensning:
Det er allerede i dag mye svevestøv som følge av eksisterende fabrikk. Hva kan vi

forvente etter utbygging?

Vi hadde satt pris på innsyn i bygningsplaner/oversiktskart for ny fabrikk, og vi stiller gjerne

til et møte hvor vi kan få en avklaring på overstående punkter.

Takk for samarbeidet

ennlig hilsen
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Vår dato: 20.08.2015

Vår referanse: 2015/1290

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 19.06.2015

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

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 detaljregulering for Spenncon 
Rail og Vågård skytebane på Hensmoen  

Vi viser til e-post av 19. juni 2015 med forslag til detaljregulering for Spenncon Rail og Vå-
gård skytebane på Hensmoen i Ringerike kommune. Forslaget åpner for bygging av nye pro-
duksjonslokaler for Spenncon Rail og flytting av Vågård skytebane mot nord. I kommunepla-
nen er arealet i avsatt til byggeområde for næring, skytebane og en stripe LNF-område. 

Fylkesmannen har i brev av 24. mars 2015 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi 
redegjorde for relevante nasjonale føringer og ba om at forhold knyttet til støy, forurenset 
grunn, naturmangfold, landskap, klima, energi, og barn og unge blir tilstrekkelig ivaretatt.

Ved varsel om oppstart viste vi til at støyforholdene skal ligge innenfor rammer i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/ 2012. Det er utarbeidet 
et støynotat der det fremkommer at omleggingen av skytebanen gir muligheter for etablering 
av en støyvoll slik at belastningen for boliger, hytter og friluftsområder blir betydelig redusert 
i forhold til dagens situasjon. Forslaget til reguleringsbestemmelser fastsetter at ingen støyføl-
som bebyggelse skal være innenfor rød støysone, og at utformingen har som mål at bebyggel-
sen heller ikke skal berøres av gul støysone. Planen gir rammer for tidsrom for skyteaktivite-
ten. Vi anbefaler at det stilles krav om dokumentasjon på oppfylling av støykravene ved søk-
nad om rammetillatelse og at nødvendige støytiltak sikres gjennomført ved rekkefølgekrav. 

Det er mistanke om grunnforurensning i området som følge av skytevirksomheten, og det vil 
derfor være nødvendig med en miljøteknisk grunnundersøkelse før det kan igangsettes byg-
ging på den tidligere skytebanen. Forslag til reguleringsbestemmelser ivaretar dette ved å stil-
le krav om en tiltaksplan som beskriver hvordan forurenset masse skal håndteres og hvordan 
opprydding skal foregå for å tilfredsstille kravet til aktuelle tilstandsklasser. Kommunen er 
myndighet i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften. 

Planbeskrivelsen viser til de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven og 
konkluderer med at det ikke er registrert verdifulle naturtyper eller viltområder i planområdet. 
Det er også redegjort for landskapsmessige hensyn. Fylkesmannen kan ikke se at tiltakene vil 
berøre verdier av nasjonal eller regional karakter. 

Forslaget til reguleringsbestemmelser fastsetter at prinsippene om universell utforming skal 
følges opp. Det fremkommer av saken at planforslaget ikke berører barn og unges interesser.

Ved varsel om oppstart viste vi til nasjonale føringer for klimavennlige transportformer. Det 
er positivt at produksjonslokalene lokaliseres nær jernbanen slik at tungtransport på veiene 
kan begrenses. I trafikkanalysen er det redegjort for bussholdeplasser og bussruter i området. 
Det er ikke sammenhengende gang- og sykkelløsninger til Hønefoss sentrum.
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Tidligere har vi også vist til nasjonale føringer for miljøvennlige energiløsninger. I planbe-
skrivelsen står det at bergvarme kan være er et godt alternativ for oppvarming. Vi ber kom-
munen vurdere å ta inn i bestemmelsene at området skal tilrettelegges for forsyning av vann-
båren varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-7 nr. 8.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
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Statens vegvesen

Ringerike kommune
Areal- o g byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Saksbehandler/innvalgsnr:

Ewa Gadek - 32214448

Telefon: 02030

Telefaks: 37 01 98 01

f ¡rmapost-sor@vegvesen. no

Org nr: 971032081

Detaljregulering - Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane -
Ringerike kommune - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttalelse ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nye produksjonslokaler for Spenncon
Rail, og dermed også flytte Vågård skytebane lenger nord. Utbyggingen planlegges delt i to
byggetrinn. I tilknytnings til produksjonslokalene er det planlagt parkering for sykkel og bil,
samt areal for manøvrering av transportkjøretøy. På felt som foreslås regulert til skytebane
planlegges det å bygge et klubbhus, samt tilhørende parkering. En stor fordel er mulighet til å

redusere transport på veiene ved å levere stor del av ferdigvarene viajernbane. Trafikkanalyse
viser til dagens fordeling mellom bil og bane på ca.l0 %bil og ca. 30 o/obane, og i framtiden
forventes fordeling 50/5 0.

Atkomst til området er via kommunal veg til kryss Hensmoveien x E16 som har ca. 90 m
venstresvingefelt på E1 6.

Trafikkanalysen beskriver dagens situasjon i dagens kanaliserte kryss og peker på fredag
ettermiddag med størst timetrafikk. Beregningene forutsetter to byggetrinn. I første
byggetrinn forventes det foreløpig ikke økning i produksjonsvolum (øke
produksjonshastighet), og ca. 4600 m2 produksjonslokaler og 750 m2 kontor, med plass til ca.

50 arbeidsplasser. Andre byggetrinn (full utnyttelse) er det ca. 5700 m2 produksjonsareal og
1 500 m2 kontor. I reguleringsbestemmelsene finnes det ikke arealbegrensninger av
kontor/industri. Trafikkøkning er anslått â øke til ca. 300 bilturer (med I}Yo andel av
tungtransport) i døgnet med full utnyttelse av planområdet.I føIge trafikkanalyse vil det være
god awikling i krysset med E16.

Det er dårlig kollektivbetjening tlllfra området.

Konklusjon:
Det er ikke beregnet at full utbygging av området gir vesentli g øl<ning av trafikk i krysset med
E16. Dette forutsetter at området hovedsakelig benyttes til industri, og at kontorvirksomhet

Vår referanse:

20t5/021389-007

Kontorad resse

Tollbugata 2

Deres referanse:

t4/2704-28

Vår dato:

20.08.201s

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

3044 DRAMMEN
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begrenses til kontor i forbindelse med den industrivirksomheten. Vi forutsetter at areal for
kontor begrenses til2250 m2 BRA, og at det settes forbud mot rene kontorvirksomheter.

Vi viser til ovennevnte merknader som vi ber kommunen tar hensyn til i den videre
planbehandlingen.

Vegavdeling
Seksjon for og forvaltning
Med

þ

o. T
seksjonsleder

Kopi : frnbupost@$rlkesmannen.no
postmottak@bfk.no

Gra* Eøq
Ewa Gadek



 
 

 Advokat 

Annie Braseth 
 

 

 

Postadresse: 
P.B. 175 Sentrum 
3502 Hønefoss 

Besøksadresse: 
Storgt.4 
3510 Hønefoss 

Telefon: 32 12 10 53 
Telefax: 32 12 55 63 
Mob.      90 74 37 75 

Klientkonto:    2230 20 94164 
Org.nr.             974 269 104 
post@romabra.no  

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS      Hønefoss, 21. august 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane –  

merknader til planarbeidet 
 

Naboene Monica Skollerud og Preben Sans Skaarud, eiere av Hensveien 100, gnr. 92 bnr 20, 

har sterke innvendinger til reguleringen. 

 

Deres eiendom har i dag en ikke ubetydelig belastning grunnet støy og støv fra Spenncon’s 

eksisterende industrivirksomhet. Med reguleringen vil belastningen bli mangedoblet. 

I tillegg kommer en ikke ubetydeling total forringelse grunnet planlagt ny beliggenhet for 

anlegget. 

 

For noen år tilbake ble all skog ryddet på det areal som reguleringen gjelder. De fikk som 

nabo intet forhåndsvarsel om dette. Det ble imidlertid i etterkant gitt beksjed om at arealet 

skulle tjene som en midlertidig lagringsplass for betongprodukter. Lageret av betongsviller i 

deres utsiktsfelt har alene vært et bidrag til forrringet bokvalitet.  

Etableringen av lagerplass har også vært av betydning for støybildet. Delvis som følge av 

mindre skjerming mot skytebanen, delvis for fabrikkens virksomhet på området. 

 

Monica Skollerud og Preben Sans Skaarud har mindre bemerkninger til dagens eller fremtidig 

anlegg av skytebanen. Støyen derfra er uproblematisk til sammenlikning med støyen og 

plagene knyttet til industrien.  

 

Planbeskrivelsen med detaljreguleringen medfører en sterk forringelse av eiendommens verdi. 

Verdiforringelsen vil være knyttet til flere faktorer: 

 

- beliggenhet tett opp til nytt anlegg,  

- støybelastning ved produksjon og transport,  

- sterk kunstig belysning i mørke deler av døgnet 

- støv og generell forurensning 
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Det vil også hvile en fremtidig usikkerhet om ytterligere utvidelser og derved forsterket effekt 

av ovennevnte faktorer. 

Dagens bokvalitet er allerede marginal som følge av eksisterende anlegg. For Skollerud og 

Skaarud har det vært en viss kompensasjon for dette ved at dagens virksomhet er beliggende 

«bak huset.» Virkningen av dette ble allikevel redusert ved etableringen av det midlertidige 

lageret, jf. ovenfor. 

  

Virkningen av den planlagte reguleringen gir en totalbelastning på eiendommen som ikke kan 

avhjelpes ved noe tiltak. 

Det skal bemerkes at planbeskrivelsen heller ikke inneholder noe om tiltak eller anleggenes 

effekt på boligene som grenser til området.  

Videre er tatt til etteretning at det synes å være enkelt å skaffe grunnlag for en omregulering 

av LNF-områder til industri, jf. punkt 5.4. 

  

Takst innhentet med grunnlag i planbeskrivelsen har forsiktig anslått som konsekvens en 

verdiforringelse av Hensveien 100 på 30 %. 

Monica Skollerud og Preben Skaarud varsler med dette et krav på erstatning. De vil imidlertid 

imøtese en kontakt for dialog med utbygger.  

 

 

Hønefoss, 21. august 2015 

 

 

Annie Braseth 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Spenncon Rail Hensmoen - Vågård skytebane - Ringerike 

kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse 

kulturminner

Det vises til brev datert 19.6.2015 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Spenncon Rail og 
Vågård skytebane på Hensmoen i Ringerike kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye produksjonslokaler for Spenncon Rail,
og dermed også flytte Vågård skytebane lenger nord.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Videre ser vi at det 
opplyses om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd i planens fellesbestemmelser. Vi ber om 
at det opplyses om at det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune dersom det under 
anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner. Ut over dette har vi ingen merknader til 
planforslaget hva angår automatisk fredete kulturminner.

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi har i brev datert 26.03.2015 uttalt at det er et minnesmerke fra andre verdenskrig innenfor 
planområdet. Vi ser av planforslaget at det legges opp til å flytte minnesmerket til et annet sted 
innenfor planområdet og at minnesmerket er markert som kulturminne som skal bevares i plankartet. 
I vår tidligere uttalelseanbefalte vi at stedet som blir valgt for minnesmerket, blir avsatt til 
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. Vi kan ikke se at hensynssone c) bevaring av kulturmiljø er tatt 
med i reguleringsbestemmelsene og anbefaler at hensynssonen tas med i bestemmelsene.

Vi ser det som positivt at det legges til rette for formidling av krigsminner.

Ringerike kommune
Att. Lars Torstensen Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 24.08.2015 Vår referanse: 2015/780-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 19.06.2015 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9270-3  Arkiv: Q12  

 

Sak: 116/15 

 

E16 Eggemoen - Olum - delfinansiering med bompenger  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Utbyggingen av E16 på strekningen Eggemoen – Olum delfinansieres med 

bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på 

gammel og ny E16 og fv 241, som vist på kart for alternativ 3 i denne rapporten.  

 

2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 2017 -2020 

 

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som  

betaler med elektronisk brikke får 20 % rabatt (jmf. Prop 1 S 2015-2016 Tillegg 2) 

 

4. Ringerike kommune legger til grunn at: 

 

a.Rentekompensasjonsordningen blir anvendt ved at dette bompengeprosjektet legges 

inn i et regionalt bompengeselskap. 

b.Reell lånerente i prosjektet vil være langt lavere enn den beregningstekniske renten 

på 5,5 %, som er anvendt i saken av Statens vegvesen. 

 

5. Endelig takst- og rabattsystem legges fram for kommunestyrets behandling i god tid 

før innkreving tar til. 

 

6. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpningen av strekningen Eggemoen  - Olum 

 

7. For øvrig gis det tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp så snart  

Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger. 

 

8. Det legges til grunn en likelydende saksutredning som Jevnaker kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 17.11.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 



 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9270-2   Arkiv: Q12  

 

E16 Eggemoen - Olum - delfinansiering med bompenger  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Utbyggingen av E16 på strekningen Eggemoen – Olum delfinansieres med 

bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på 

gammel og ny E16 og fv 241, som vist på kart for alternativ 3 i denne rapporten.  

 

2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 2017 -2020 

 

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter 

som  

betaler med elektronisk brikke får 20 % rabatt (jmf. Prop 1 S 2015-2016 Tillegg 2) 

 

4. Ringerike kommune legger til grunn at: 

 

a.Rentekompensasjonsordningen blir anvendt ved at dette bompengeprosjektet 

legges inn i et regionalt bompengeselskap. 

b.Reell lånerente i prosjektet vil være langt lavere enn den beregningstekniske renten 

på 5,5 %, som er anvendt i saken av Statens vegvesen. 

 

5. Endelig takst- og rabattsystem legges fram for kommunestyrets behandling i god tid 

før innkreving tar til. 

 

6. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpningen av strekningen Eggemoen  - Olum 

 

7. For øvrig gis det tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp så snart  

Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger. 

 

8. Det legges til grunn en likelydende saksutredning som Jevnaker kommune. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Likelydende saksframstilling som Jevnaker kommune legges til grunn for vedtaket. 

Det vil si at teksten under er likelydende med Jevnaker kommune sin, mens 

Rådmannens kommentar nederst er fra Ringerike.  

 

 

Fakta/saksopplysninger: 

Saksfremstillingen bygger på vedlegg 1 “Statens vegvesen sitt grunnlag for lokalpolitisk 

behandling av delfinansiering med bompenger” 

Behandlingen av ny vei forbi Jevnaker har vært en svært lang prosess.  Ulike veitraseer har 

vært gjenstand for mye debatt både lokalt og sentralt.   Kommunedelplan for strekningen 

Kleggerud – Olum ble vedtatt 24 mars 2011. Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å 

utvide prosjektet til også å omfatte strekningen fra Eggemoen til Kleggerud.  

Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud ble 

vedtatt av kommunestyret i Jevnaker 31 januar 2013.  

I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 går Regjeringen inn for å bygge ut E-16 i ny trase 

mellom Eggemoen og Olum i løpet av perioden.   Reguleringsplaner for hele strekningen 

Eggemoen – Olum inklusive tilknytingstarm til Jevnaker, ble vedtatt i mars 2015. Godkjente 

reguleringsplaner er grunnlaget for å fremme et forslag om delvis bompengefinansiering for 

Stortinget. 

Kommunestyret i Jevnaker vedtok 22.11.2012 prinsippet om at kommunen ønsker 

utbygging av E-16 Eggemoen – Olum, og at prosjektet delfinansieres med bompenger.  

Kommunestyret satte imidlertid som forutsetning at den statlige andelen skulle være størst 

mulig og ikke mindre enn 60%.   

Bompenger er et supplement til de ordinære bevilgningene fra staten.  Adgangen til 

medfinansiering gjennom bompenger er hjemlet i Vegloven.  I henhold til § 27 i Vegloven 

skal inntektene fra bompenger komme de lokale innbyggerne til gode gjennom tiltak for å 

utvikle et mer helhetlig og samordnet transportsystem.  Dette innebærer at berørte 

kommuner og fylkeskommuner må vedta bompengefinansieringen før saken framlegges for 

Stortinget til godkjenning.  

Utbyggingstrekningen Eggemoen - Olum er om lag 12 km lang,og strekningen tenkes 

utbygget i én etappe.  Den nye veien ligger hovedsakelig i Oppland fylke og Jevnaker 

kommune, men ca 1,5 km fra Eggemoen mot Jevnaker ligger i Buskerud fylke og Ringerike 

kommune.  

Arbeidet med kommuneplan for E 16 på strekningen E 16 Nymoen – Eggemoen har startet 

opp. Strekningen er aktuell som en andre etappe mellom E 16 mellom Hønefoss og Olum.  



Som følge av ny vei mellom Eggemoen og Olum skal veistrekningen mellom Toso og 

Verkevika omgjøres der gående og syklende gis prioritet foran gjennomgangstrafikk.  

Vedtatt reguleringsplan for «Avlastet vei» gir rammene for denne omgjøringen. 

Dagens situasjon og beskrivelse av utbyggingen:  

Dagens E-16 har en årsdøgntrafikk på mellom 5700 og 9350 med 9-11 % tunge kjøretøyer.  

Veien går gjennom tettbebyggelse og er av varierende standard.  På strekningen Buskerud – 

Olum har det fra 2004 til 2014 skjedd 76 ulykker med personskade. To personer er drept. 

Det er foretatt omfattende trafikkberegninger som tilsier økning av trafikken etter at ny vei 

er bygget.  

Videre prosess: 

Når det foreligger et vedtak om bompengefinansiering i kommunene og fylkeskommune, vil 

dette danne grunnlag for Stortingsproposisjon om bompengeinnkreving.  Siden 

kostnadsrammen ligger over 750 millioner kr må det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring (KS2) før proposisjonen blir fremmet for Stortinget.    Når Stortinget har 

godkjent Stortingsproposisjonen, er det klart for oppstart. 

Vurdering: 

 

Prosjektet har stor lokal, regional og nasjonal betydning. 

Lokal betydning av prosjektet 

Nye veiforbindelser forventes å gi større interesse for næringsutvikling i distriktet både for 

Jevnaker og Ringerike. Eggemo-platået vil få en helt annen tilgjengelighet. Dette vil øke 

etableringslysten knyttet til næringsklyngen som er under utvikling på Eggemoen, samt til 

øvrige næringsarealer på Bergermoen. Kommunen får allerede henvendelser fra aktuelle 

aktører om dette.    

 

Gjennom å legge dagens E-16 utenom sentrum, slipper innbyggerne en stor og plagsom 

biltrafikk, herunder mye tungtransport gjennom bygda. Det skapes nye muligheter for en 

ønsket, sentrumsnær utvikling.  Kommunen er blitt sertifisert som en trafikksikker kommune 

og tiltak på avlastet vei vil forbedre trafikksikkerheten ytterligere. Ny vei vil gi finansiering 

av strandpromenaden Verkevika-Nesbakken.  Ny vei vil dessuten gi nye muligheter for 

sentrumsnær arealplanlegging og utvikling av Jevnaker som tettsted.  Summen av tiltakene 

vil gi et sentrum med et grønnere og triveligere preg. 

Regional-  og nasjonal betydning av prosjektet 

Trafikksituasjonen på dagens E-16 fra omkjøringsveien ved Nymoen, via nordre del av 

Hønefoss og gjennom sentrum i Jevnaker vurderes ikke å være tilfredsstillende verken i 

forhold til trafikksikkerhet, framkommelighet eller miljø. Gjennom utbygging av hele 

strekningen Olum-Nymoen, får regionen et oppdatert veinett nord-vest og god tilknytning 



mot Gardermoen og nordre del av Oslo-regionen. Ny E 16 vil gi god trafikkavikling både til 

og fra, men ikke minst innenfor regionen. Etter utbyggingen får vi et helhetlig og samordnet 

transportsystem for regionen.  Ikke minst vil Hønefoss sentrum bli svært avlastet for 

belastende gjennomfartstrafikk.  

Det ligger store forventninger til både næringsutvikling og befolkningsutvikling som et 

resultat av de store samferdselstiltakene. Det legges dessuten vekt på at utbyggingen vil 

bidra til næringsutvikling i Jevnaker og Ringerike og styrke et felles  bo- og arbeidsmarked, 

spesielt med tanke på utvikling av Eggemoen innenfor teknologisk næringsvirksomhet..   

Regjeringen legger dessuten stor vekt på at denne delen av E -16 kan benyttes som en ytre 

«ring 4» utenfor Oslo og dermed bidra til avlastning for sentrale deler av Oslo.  I Meld St 26 

(2012-13) legger Regjeringen stor vekt på å utvikle E-16 fra Nymoen og Olum som en Ytre 

ring 4 utenfor Osloregionen for derigjennom avlaste veinettet i det sentrale Osloområdet.   

Det er derfor viktig å se alle tiltakene i en regional og nasjonal sammenheng.  

Plassering av bomstasjoner: 

I saksvurderingen til Statens vegvesen er det framlagt flere ulike alternativer til plassering 

av bomstasjoner, både på lokal vei og ny vei. 

Jevnaker kommune ønsker i likhet med Ringerike kommune, lavest mulige takster på lokal 

vei. Som et innspill fra Jevnaker kommune er det fremkommet et forslag til 

bompengeløsning som viser seg å være gunstig med tanke på lavest mulig avgift på lokal vei 

(alternativ 3). Dette er hensyntatt i Statens vegvesens forslag til plassering av bomstasjoner.  

Alternativ 3 i saksutredningen til Statens vegvesen vurderes derfor å være det beste 

alternativet.  Dette alternativet gir lave takster på lokal vei og redusert lekkasje av trafikk fra 

ny vei.  Alternativet er vist i figuren under. 

 



 

Forslag til bompengeløsning  

 

 



 

Skisse til plassering av bomstasjon ved Kleggerudkrysset. 

 

Skisse til plassering av bomstasjon ved Olum 

Alternativ 3: innebærer bomstasjoner på dagens E-16 gjennom Jevnaker i begge ender samt 

på fv 241. Alle bomstasjoner vil ligge i Jevnaker kommune. 



Denne løsningen skiller seg i hovedsak fra de andre alternativer ved at 

bompengeinnkrevingen på E-16 er samlet i én bomstasjon framfor to og plasseres mellom 

Kleggerud og Olum. Dette alternativet vil, i tillegg til å være gunstig for takstene på lokal 

vei, også hindre trafikklekkasje til lokale veier.    

Dette alternativet er det gunstigste med utgangspunkt i lavest mulig takst på lokal vei. 

Finansieringsopplegg: 

Beregning av bompengetakstene avhenger av mange faktorer.  Det er lagt opp til at staten 

bidrar med 42% av finansieringen og  trafikantene  med 58%.  Det legges til grunn at 

trafikken nedbetaler sin andel på 15 år gjennom bompenger. Dette ut fra beregnet 

trafikkmengde i perioden.  

Det er vanlig å sette lavere takster på lokal vei enn på ny vei.  Men dersom forskjellene blir 

for store, risikerer man lekkasje i gjennomgangstrafikken fra ny vei til lokal vei.  Plassering 

av bomstasjoner har som tidligere nevnt også betydning for fastsettelse av bompengetakster.  

For lokalbefolkning med brikke kan det beregnes rabatt på gjeldende takster.  I forslagene til 

Statens vegvesen er det lagt til grunn 10 % rabatt.  Den 6.11.2015 la imidlertid 

Samferdselsdepartementet fram et tillegg til statsbudsjettet (Prop 1S Tillegg 2).  Saken 

inneholder blant annet forslag til endringer vedr. bompengeprosjekter. Regjeringen ønsker å 

øke brikkerabatten for lette kjøretøyer fra 10 % til 20 %.   Rådmannen forutsetter at dette 

blir vedtatt og at dette blir hensyntatt i fastsettelsen av bompengetakster i prosjektet Olum-

Eggemoen.  

Beregnet rentenivå i nedbetalingsperioden vil også ha betydning for bompengetakstene.  For 

dette prosjektet har Vegvesenet lagt til grunn beregningsteknisk lånerente på 5,5%. Til 

sammenlikning er gjeldende statsobligasjonsrente under 3 %. Det betyr at beregningsteknisk 

rente ligger himmelhøyt over aktuell lånerente for prosjektet og gir feil indikasjon på hva de 

endelige bompengetakstene vil bli. Alle prognoser tilsier et langvarig lavt rentenivå både i 

Norge og ute i Europa.  Stortinget vedtok derfor i Innstilling 168 S (E 134 Damåsen-

Saggrenda, Buskerud): Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fastsette takster basert 

på lavere beregningsteknisk rente, gitt lokalpolitisk tilslutning. Det er dermed gitt signal om 

at Vegvesenet er for forsiktige og legger seg for høyt vedr beregningsteknisk rente. Det er 

fylkeskommunen som garanterer for prosjektet og dermed beslutter hvilket rentenivå som 

prosjektet skal benytte.  

I Stortingsmelding 25 (2014 -2015) har Regjeringen foreslått en rentekompensasjonsordning 

for bompengelån. Ordningen skal omfatte bompengeprosjekter bl a på riksveg. Alle 

kvalifiserte bompengeprosjekter skal få rentekompensasjon. Kompensasjonen vil bli gitt 

som et årlig tilskudd til de aktuelle prosjektene i inntil 15 år fra veien åpnes. Effekten av 

rentekompensasjonsordningen skal tas ut i høyere rabatter, lavere bompengetakster eller 

kortere nedbetalingstid. For å omfattes av rentekompensasjonsordningen, må prosjektet 

legges inn i et regionalt bompengeselskap (istedenfor dagens selskapsstruktur). 



Det er beregnet at 1 % lavere rente i prosjektet vil gi om lag 10 % lavere takst. Med 

utgangspunkt i Vegvesenets beregning for alternativ 3, inkludert 20 % brikkerabatt, vil takst 

på lokal vei kunne bli 12-13 kr opptil 40 passeringer per måned for de som bor i Jevnaker, 

deretter gratis. Ved 2 % lavere beregningsteknisk rente, vil taksten på lokal vei ligge under 

12 kroner. 

Det er videre vanlig å differensiere takstene på lette og tunge kjøretøyer.  For tunge 

kjøretøyer har det i tidligere bompengeprosjektet variert mellom dobbel eller trippel takst. I 

dette prosjektet er det lagt inn dobbel takst. 

Betydningen av å få vedtatt bompengefinansiering av strekningen Eggemoen – Olum: 

Det vil være av svært stor betydning å sørge for framdrift i prosjektet. Kostnadsnivået på 

veiprosjektet har økt mye fra tidlig planleggingsfase til i dag.  En ytterligere utsettelse vil 

etter all sannsynlighet øke kostnadene ytterligere, som igjen vil gjøre det enda vanskeligere 

å få til en bompengefinansiering. 

Mange innbyggere som er berørt av veien, har ventet lenge på å få en endelig avklaring og 

forutsigbarhet rundt sine eiendommer.  Det vil trolig være en stor belastning for disse 

dersom gjennomføringen av prosjektet ennå en gang settes ut i tid. 

Konklusjon: 

Gjennomføring av prosjektet Olum-Eggemoen har stor positiv lokal, regional og nasjonal 

betydning. Prosjektet er vesentlig for lokal og regional utvikling. Jevnaker kommune må 

bidra til at prosjektet gjennomføres og at man snarest mulig kan høste de samfunnsmessige 

gevinstene av denne utbyggingen. 

Med mange planlagte bompengeprosjektet i regionen, vurderes ikke Jevnaker å stå i noen 

særstilling ved å være berørt av en bompenge-løsning. De langsiktige gevinstene av 

prosjektet vil være gunstige for utviklingen av kommunen og regionen, bl a med nye 

arbeidsplasser, god trafikkavvikling og et hyggeligere sentrum. Dette vil oppveie for de mer 

kortsiktige ulempene noen vil få.  

Det vil samtidig være viktig å sørge for lave bompengetakster på lokale veier for ikke å 

påføre lokalbefolkningen store utgifter eller begrense investeringslysten og ny næring i 

sentrum av Jevnaker.  Forslaget til bomplasseringer som fremkommer av figurer i 

saksfremlegg, tilsvarende alternativ 3 i saksutredningen til Statens vegvesen anbefales.  I 

samarbeid med Jevnaker kommune, bør det være mulig å gjøre mindre endringer i forslag til 

plassering av bommer underveis.  

 

Den endelige beslutningen om takstnivå og tilhørende takst- og rabattsystem legges fram til 

kommunestyrebehandling på et senere tidspunkt, når en del premisser for beregningen av 

takstene er fastlagt. Rådmannen i Jevnaker vil imidlertid anbefale at kommunen allerede nå 

tar høyde for at det endelige takstnivået blir langt lavere enn det som framgår av 

Vegvesenets foreløpige beregninger.  

 

Kommunen vil legge til grunn for vedtaket om bompengefinansiering av E 16 Olum – 

Eggemoen at beregnet rentenviå legges 1-2 % lavere enn i vedlagte sak fra Vegvesenet, 



samtidig som det legges inn 20 % brikkerabatt. Dette vil gi et akseptabelt takstnivå på lokale 

veier.  

 

Rådmannen anbefaler på dette grunnlaget å gjennomføre utbyggingen av E 16 Eggemoen – 

Olum, delfinansiert med bompenger. 

  

 

Rådmannen i Ringerike sin vurdering 
Rådmann i Ringerike støtter rådmannen i Jevnaker sin konklusjon. Det vil blant annet si at 

forslaget til bomplasseringer som fremkommer av figurer i saksfremlegg, tilsvarende 

alternativ 3 i saksutredningen til Statens vegvesen anbefales.  I samarbeid med kommunene, 

bør det være mulig å gjøre mindre endringer i forslag til plassering av bommer underveis. 

Som det står i Statens vegvesen sin utredning er det intensjonen at ingen skal betale to 

bompasseringer. De skriver også at dette kan løses på en teknisk måte. Slik det kan se ut 

som nå må man betale to ganger fra 241 (Åsbygda) mot Eggemoen. Rådmann forventer at 

dette kan justeres.  

 

Vedlegg 

 
- Statens vegvesen sitt grunnlag for lokalpolitisk behandling av delfinansiering med 

bompenger. 

- Oversendelsesbrev 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk 

behandling av forslag til delfinansiering med bompenger 

I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 går Regjeringen inn for å 

bygge ut E16 i ny trasé mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker 

kommune i løpet av planperioden. Stortingsmeldingen legger til grunn at det tidligere er 

fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger.  

 

Før saken fremmes for Stortinget må det også foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i 

berørte kommuner og fylkeskommuner om en bompengeordning for prosjektet. Statens 

vegvesen Region øst har utarbeidet vedlagte bompengeutredning som grunnlag for 

lokalpolitisk behandling. Hensikten med notatet er å danne grunnlag for bindende 

lokalpolitiske vedtak om en bompengeordning for prosjektet. 

 

Det arbeides for tiden med rammebetingelsene for bompengeprosjekt. Dette vil få 

konsekvenser for nye og eksisterende bompengeprosjekt. Endelig takstnivå og tilhørende 

takst- og rabattsystem vil bli lagt frem for lokalpolitisk behandling før innkrevingen tar til.  

 

Foreliggende forslag om delvis bompengefinansiering av ny E16 Eggemoen – Olum sendes til 

behandling i Oppland og Buskerud fylkeskommuner, Jevnaker og Ringerike kommuner og til 

eventuell uttalelse i indirekte berørte kommuner, dvs. Lunner og Gran kommuner.  

 

Strategi-, veg og transportavdelingen 

Med hilsen 

 

 

   

Turid Stubø Johnsen 
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1. IN NLEDNIN G

I Meld. St. 26 (2012 -2013) Nasjonal transportplan 2014 -2023 går Regjeringen inn for å bygge ut

E16 i ny trasé mellom Eggem oen i Ringerike kommune i Buske rud og Olum i Jevnaker kommune

i Oppland , i løpet av planperioden . Stortingsmeldingen legger til grunn at det tidligere er fattet

lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger.

Reguleringsplaner for hele str ekningen Eggemoen – Olum inklusive tilknytningsarm til Jevnaker,

ble vedtatt i mars 2015. Godkjente reguleringsplaner er grunnlag for å fremme et forslag om

delvis bompengefinansiering for Stortinget.

Før saken fremmes for Stortinget må det også foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte

kommuner og fylkeskommuner om en bompengeordning for prosjektet.

Arbeid med kommunedelplan for E16 på strekningen E16 Nymoen – Eggemoen er startet opp .

Strekningen er aktuell som en andre etappe i utbyggingen av E16 mellom Hønefoss og Olum.

Grunnlage t for prinsipiell tilslutning til å delfinansiere E16 Nymoen – Eggemoen med bompenger,

vil bli fremmet som egen sak.

Hensikten med dette notatet er å danne grunnlag for den lokalpolitiske behandlingen av forsla g

til bompengeopplegg for E16 Eggemoen – Olum .

2. DAGE NS SITU ASJON OG BESKRIVE LSE AV
UTB YGGIN GEN

2.1 E16 Eggemoen - Olum

Dagens E16 har en årsdøgntrafikk på mellom 5700 og 9350 kjøretøy med 9–11 pst. tunge

kjøretøy. Standar den på dagens veg varierer. Mellom Eggemoe n og Nesbakken har vegen relativt

bra standard. Fra Hadeland glassverk og videre østover går vegen under en jernba nebru med

3,9 meter høydebe grensning. Vegen går gjennom tettbebyggelse, og opp mot Olum er stigningen

nesten 7 pst. Deler av strekningen er svært smal (mangler gul midtlinje) og svingete.

På strekningen Buskerud grense - Olum har det i perioden 2004 -2014 skjedd 76 ulykker med

personskade. I disse ulykkene er 2 personer drept, 7 personer er alvorlig skadd og 95 personer

har blitt lettere skad d. De fleste ulykkene var utforkjøringer og møteulykker. Krysset Brugata x

fv. 241, innkjøringen til glassverket og ved Østre Olimb peker seg ut som særlig ulykkes -

belastende punkter.

Den aktuelle strek ningen var tidligere en del av rv. 35 mellom Hokksun d og Gardermoen/E6,

men vegen har blitt omklassifisert til E16 på strekningen mellom Hønefoss og Gardermoen/E6 , og

er en del av vest –øst forbindelsen «E16 Bergen – Gävle ». Vegen fungerer i dag både som

lokalve g og som hoved veg forbindelse mellom Gardermoen/ Oslo nord og Buskerud med

forbindelser videre til både Sørlandet og Vestlandet (via Valdres og Hallingdal).

I Meld. St. 26 (2012 -2013) legger Regjeringen stor vekt på å utvikle denne delen av E16 som

kan benyttes som en ytre «ring 4» utenfor Osloregionen og dermed bidra til avlastning av det

hardt trafikkerte vegnettet i det sentrale Osloområdet. Utbyggingen vil bidra til

næringsl ivsutvik ling i Jevnaker og Ringerike kommuner ved at den styrker den felles bo- og

arbeidsmar kedsregionen Ringerike – Jevnaker. Utbyggingen vil ogs å styrke planlagt



næringsutvikling på gamle Eggemoen flyplass. Bedre forhold for gang - og sykkeltrafikk er

ytterligere et argument for prosjektet.

Gjennom prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Jevnaker – Olum ble

det vedtatt å utvide prosjektstrekningen ca. 3 km sørover til å starte på Eggemoenplatået. Da

oppnår man å lede gjennomgangstrafikken helt utenom Jevnaker sentrum. Strekningen er derfor

delt i to, Olum – Kleggerud og Kleg gerud – Eggemoen som ligger i henholdsvis Ringerike og

Jevnaker kommune. Kostnadene har økt betydelig i forhold til det som ble lagt til grunn i NTP

2010 -2019 , blant annet som følge av utvidelse av prosjektstrekningen . Kostnadsøkningen kan i

hovedsak relat eres til endelig valg av trasé på strekningen Eggemoen – Kleggerud som

innebærer en ny, lang bru over Randselva og toplanskryss .

Figur 1 : Oversikt over utbyggings strekningen Eggemoen – Kleggerud – Olum

Prosjektet ligger i Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland og omfatter

bygging av om lag 12 ,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet fører til

at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i

åssiden bak sentrum med ny adkomst via fv . 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny

trasé , med kryssing av Randselva på ei lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på

avlastet vegnett som får ny funksjon som lokalveg. Det vil bli etablert to planskryss på Olum

(kryss mellom ny E16 og gammel E16/f v. 4) og ved Kleggerud (kryss mellom ny E16 og fv. 241 ).

Det er foreslått avsatt 80 mill . 201 5-kr til tiltak på dagens veg som en del av prosjektet .

Tiltakene skal bidra til en mer trafikksikker veg hvor gående og syklende gis prioritet foran

gjennomfartstrafikk. På dagens veg mangler det tilbud til gående og syklende på lange

strekninger. Stort sett mangler ogs å parallell lokalveg og dagens trasé går gjennom Jevnaker

sentrum og boligområdene på Toso. Det er i dag en rekke direkte avkjørsler til riksvegen, og

mange av disse er uoversiktlige med dårlig geometrisk utforming. Det er også en rekke kryss på

strekningen. Aktuelle tiltak på dagens riksveg er kryssforbedringer, gang - og sykkelveg,

bepl antning og fartsdempende tiltak.

Planstatus

Kommunedelplan for ny E16 Kleggerud – Olum ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre 24. mars

2011. Den valgte traseen mellom Kleggerud og Olum ble en kombinasjon av alternativ 1 og 3 i
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kommunedelplanen. Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å utvide prosjektet til også å

omfatte strekningen fra Eggemoen i Ringerike kommune til Kleggerud i Jevnaker.

Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud ble vedtatt i

Jevnaker kommune 31. januar 2013 og i Ringerike kommune 5. februar 2013. I

kommunedelplanen beskrives også plan lagt oppgradering av fv . 241, som følge av at denne blir

tilførselsveg til Jevnaker fra nytt kryss E16 x fv . 241. Oppgraderingen omfatter blant annet

breddeutvidelse av dagens veg, og etablering av fortau og gang - /sykkelveg langs deler av

strekningen.

Reguleringsplan for hele strekningen Eggemoen – Olum inkl udert tilknytningsarm til Jevnaker og

for tiltak på eksisterende E16, ble vedtatt i mars 2015. Planfremdriften tilsier at anleggsstart kan

skje tidligst i 2017 med vegåpning i 2020 .

I Meld. St. 26 (2012 -2013) Nasjonal transportplan 2014 -2023 er det lagt til grunn et

kostnadsoverslag på 225 0 mill . 2013 -kr . Dette tilsvarer ca 2370 mill . 2015 -kr. Foreliggende

kostnadsoverslag er på 2670 mill. 2015 -kr , dvs. en økning på om lag 300 mill. kr.

Kostnadsoverslaget skal gjennom en ekstern kvaitetssikring (KS2) etter at den lokalpolitiske

behandlingen er gjennomført. Følgelig er det fortsatt knyttet usikkerhet til kostnadene .

3. LOKALPOLITISK BEHAN DLIN G

En utredning om delvis bompengefinansiering av E16 på strekningen Eggemoen - Olum ble

oversendt fra Statens vegvesen Region øst til berørte kommuner og fylkeskommuner

23.10.2012. Formålet var å få prinsipiell tilslutning til videre planlegging basert på at

utbyggingen skal skje med delvis bompengefinans iering.

Saken ble behandlet i Jevnaker og Ringerike kommuner i november 2012 der begge kommuner

ga sin prinsipielle tilslutning til at det arbeides videre med en bompengeutredning for E16

Eggemoen – Olum.

Oppland fylkesting behandlet saken 12.12.2012 og fattet følgende vedtak:

Oppland fylkesting er enig i prinsippet om at utbyggingen av E16 på strekningen

Eggemoen – Olum blir delfinansiert med bompenger.

Fylkestinget tar ikke nå stilling til hvilket bomkonsept som skal legges til grunn, men

avventer dette til endelig forslag til løsning, herunder takst - og rabattstruktur, foreligger.

Buskerud fylkesting behandlet saken 06.12.2012 og fattet følgende vedtak:

Buskerud fylkeskommune slutter seg til at det jobbes videre med delvis

bompengefinansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i tråd med bomkonsept 2 som

anbefalt av Statens vegvesen.



4. TRAFIKKGRU NNLAG

Dagens trafikkbelastning (årsdøgntrafikken , ÅDT 2014 ) på utbyggingsstrekningen varierer fra om

lag 9350 kjøretøy ved Hadeland glassverk (mellom Jevnaker og Toso) til om lag 5700 kjøretøy

ved parsellslutt på Olum/Bekkehallum. Fv. 241 Ringeriksvegen/Hadelandsvegen, som går

parallelt med E16 på østsiden av Randselva, har en ÅDT på om lag 2800 kjøretøy . Fv. 245, som

går langs vestsiden av Randsfjorden nordover fra Jevnaker, har en ÅDT på om lag 1770 kjøretøy .

Fv. 240, som går nordover langs østsiden av Randsfjorden, har en ÅDT på om lag 1300 kjøretøy .

Andelen tunge biler på E16 har i tellepunktet på fylkesgrensen ligget på vel 11 pst. de senere år.

Våren 2011 ble det gjennomført en omfattende trafikkundersøkelse i Jevnakerområdet.

Vegkantintervju ble utført ved Buskerud grense og Prestmoen på davære nde rv. 35, og ved

Åsbygda på fv . 241. På bakgrunn av undersøkelsen ble andelen gjennomgangstrafikk på

strekningen beregnet å være 40 -45 pst .

For den generelle trafikkutviklingen er prognosene som er utarbeidet for Oppland i forbindelse

med Nasjonal transportplan 2014 -2023, lagt til grunn. Det er regnet med en gjennomsnittlig årlig

trafikkvekst på 1,1 pst. i 2012 -2018, 1 pst. i 2019 -2023, 1,1 pst. i 2024 -2030 og deretter 0,9

pst.

Trafikkberegninger

For å anslå effekten av bompengeinnkreving på ny E16 og tilstøtende veger er det gjennomført

flere runder med trafikkberegninger med Regional transportmodell (RTM) , delområdemodell DOM

Oslofjord (nå kalt DOM_IC). Gjennom trafikkberegninger simuleres endringer i reisevanene som

følge av bompengeinnkreving (endringer i valg av kjørerute, endring i reisemiddelvalg og

destinasjonsvalg, bortfall av reiser). Trafikkberegn inger med RTM gir ikke eksakte svar, men gir

et godt grunnlag for å vurdere den trafikkmessige effekten som innføring av bompenger

medfører.

I trafikkberegningene er det lagt til grunn nye toplanskryss ved Olum og Kleggerud .

Fv. 241, eksisterende E16 , fv. 240 langs østsiden av Randsfjorden og fv. 4 ved Olum utmerker

seg som de mest aktuelle omkjøringsvegene ved innføring av bompengeavgift på ny E16.

Dersom trafikken på fv. 4 viser seg å bli for stor må det utføres trafikkregulerende tiltak øst for

nytt toplanskryss ved Olum , jf. figur 1. Dette for å unngå at fv. 4 skal fremstå som en aktuell

omkjøringsrute. I alternativ 3 er dette løst med en egen bomstasjon.

Trafikkberegningene er utført på 2018 -nivå, dvs. at det er ÅDT på vegnettet i 2018 som er

bereg net. Disse tallene er deretter oppjuster t i forhold til forventet trafikkvekst for å finne

trafikken i åpningsåret (2020). Resultatene av beregningene er vist i kapittel 5.2 for de ulike

boma lternativene som er vurdert.
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5. UTBYGGIN GS- OG FIN AN SIE RIN GSOPPLE GG

Lokale garantimyndigheter er gitt mulighet til å benytte en beregningsteknisk lånerente som i

større grad er basert på den forventede renten i låneperioden, med tillegg for usikkerhet og evt.

rentesikring. Vurderingen av usikkerheten og rentesikring skal gjøres av lokale myndigheter.

Statens vegvesen anbefaler et bompengeopplegg som legger til grunn en beregningsteknisk

rente på 5,5 pst. Den valgte beregningstekniske renten må vurderes som forsvarlig for å kunne

fatte garantivedtak, og garantistene må ta høyde for at bompengeperioden maksimalt kan øke

med fem år og at realtaksten maksimalt kan økes med 20 pst. før garantiansvaret trer i kraft.

Statens vegvesen har i tillegg gjennomført følsomhetsanalyser med rent enivå 6,5 pst og 4 pst .

I Meld. St. 25 (2014 -2015) har Regjeringen foreslått mer konkret hvordan en

rentekompensasjonsordning skal kunne praktiseres. Meldingen ble behandlet av Stortinget 15.

juni 2015. Ett hovedpunkt i Transportkomiteens innstilling er at:

I planleggingssammenh eng skal det, som i dag, legges til grunn en beregningsteknisk

rente som skal ivareta forventningene til gjennomsnittlig lånerente i utbyggings - og

innkrevingsfasen uten at denne knyttes til rentekompensasjonsordningen.

I kapittel 5.5 er det beskrevet hv ordan denne ordningen vil slå ut for prosjektet E16 Eggemoen –

Olum, sammenlignet med en «basisberegning» med lånerente 5,5 pst.

5.1 Statlige midler - kostnadsoverslag

I Nasjonal transportplan 2014 -2023 er det lagt til grunn et kostnadsoverslag på 2 370 mill. kr

(omregnet til 2015 -prisnivå) for prosjektet, fordelt med 990 mill. kr i statlige midler og 1 380

mill. kr i bompenger.

Foreliggende kostnadsoverslag er på 2670 mill. 2015 -kr. Statens vegvesen har tatt opp

endringen i kostnad med Samferdselsdepartementet. I brev av 13. august 2015 har

Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen om at det i det videre arbeidet legge s til grunn

samme prosentvise fordeling mellom statlige midler og bompenger som i Nasjonal transportplan

2014 -2023, slik at kostnadsøkningen deles mellom staten og trafikantene. Dette innebærer en ny

statlig ramme på 1 120 mill . 2015 -kr , dvs. en økning på 130 mill . kr . Det legges til grunn at 50

mill. kr bevilges i 2017 og 1 070 mill. kr i perioden 2018 -2023.

5.2 Finansieringsplan

Finansieringsplanen som er vist i tabell 1 er basert på gjeldende kostnadsoverslag på 2670 mill.

201 5-kr.

Tabell 1 : Finansieringsplan, mill. 201 5 -kr

2014 - 2017 2018 - 2023 Sum

Statlige midler 50 10 70 1120

Bompenger 570 98 0 1550

Sum 620 2050 2670

Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende

retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkning opp til

kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise

forde ling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er

staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler. Endelig kostnadsramme og styringsramme vil

bli fastsatt etter ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt styringsramme ut fra foreliggende

kostnadsoverslag for strekningen Eggemoen – Olum er på 2670 mill. 2015 -kr.



Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst.

fordeles mellom Staten og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen.

Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten. Dersom økonomien i prosjektet blir

svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene

med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller for lenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

5.3 Forslag til bompengeopplegg

Totalt har ti alternativ e bomopplegg blitt vurdert og det er gjennomført både trafikkberegninger

og bompengeberegninger for de fleste av disse . Det siste alternativet ble foreslått av

kommunene på et møte 23. september 2015 og har ikke vært presentert tidligere. Statens

vegvesen har etter en vurdering av de ulike alternativene valgt å presentere fire alternativ i

denne rapporten (se kapittel 5.2. 2, 5.2.3 , 5.2.4 og 5.2.5 ), og med en anbefaling i kapittel 8. De

øvrige alternativ ene har blitt forkastet etter vurderinger av trafikkgrunnlag, nødvendige

bompengesatser og på bakgrunn av kommunenes tilbakemeldinger.

5.3.1 Plassering av bomstasjoner og sentrale forutsetninger

I de alternativene som er omtalt under , er det forutsatt innkreving av bompenger i begge

kjøreretninger. Bompengeinnkrevingen vil være basert på AutoPASS -systemet. Utstyret

(antenner, kamera osv .) plasseres på stolper langs vegen.

Betali ng av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis

fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer.

Det er lagt til grunn etterskuddsinnkreving i 15 år fra vegåpning. I finansieringsberegnin gene er

det lagt til grunn bompengeinnkreving i perioden 20 20 -2034 .

Det er lagt til grunn at t rafikanter som betaler med elektronisk brikke , får 10 pst. rabatt.

Det har betydning for inntektene og dermed fastsetting av bomtakstene , hvor stor andel av

tra fikantene som vil benytte seg av rabattordningen. Basert på erfaringer fra andre

bompengeprosjekt er det i bompengeberegningene antatt at 70 pst. av trafikantene vil betale

med elektronisk brikke. En høyere andel brikkebrukere vil redusere inntektene noe, men samtidig

gi reduserte driftskostnader.

Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn:

- Tunge kjøretøy (over 3 500 kg) betale r dobbelt takst.

- Innskuddsrente 2 pst.

- Årlig prisvekst 2,5 pst. Dette gjelder anleggskostnader, driftskostnader og bomtakster.

- Årlige innkrevings - /driftskostnader per bomstasjon er satt til 4 mill. kr på ny E16 og 3

mill. kr på lokalvegene.

- Beregningsteknisk rente på 5,5 pst

Foreløpig beregnede bomtakster er vist for hvert alternativ i kapittel 5.2.2 -5.2. 5. For øvrig

gjelder de t il enhver tid gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter og retningslinjer for

passeringstak.

Passeringstak

Det er også vurdert hvordan et passeringstak på 40 passeringer per måned for lette kjøretøy vil

påvirke takstene. Det innebærer at det betales for maksimalt 40 passeringer per måned for lette

kjøretøy i hver av bomstasjonene.

Hvis det settes et tak på maksimalt 40 betalte passeringer per måned , må det antas at en del

lokale trafikanter vil ha nytte av dette (bl.a. særlig pendling mellom te ttsteder ). Reglene sier at
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et passeringstak ikke skal redusere inntjeningen med mer enn 7 pst. og at taksten må

oppjusteres tilsvarende for å kompensere for inntektstapet. Våre vurderinger tilsier at

inntjeningen vil bli redusert med mindre enn 7 pst., tro lig i størrelsesorden 4-5 pst. Et

passeringstak vil i så fall ha liten betydning for bomtakstene. Vi legger derfor til grunn virkningen

av et passeringstak ligger innenfor de takstintervallene som er angitt i tabellene nedenfor.

Beregningsteknisk rente

Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebetingelser for

bompengeprosjekt. Det vil også være usikkerhet om fremt idig rentenivå. Statens vegvesen

anbefaler at det legges til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. for dette prosje ktet,

forutsatt at fylkeskommunene som garantister aksepterer dette og at fylkeskommunene

forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene når disse er etablert.

Med beregningsteknisk rente på 6,5 pst ville takstene måtte settes drøyt 10 pst høyere enn i

anbefalte forslag, mens en beregningtek nisk rente på 4,5 pst ville gitt snaut 10 pst lavere

takster.

Økt takst for tyngre kjøretøy

I utredningen er det lagt til grunn dobbelt takst for tunge kjøretøy. I enkelte prosjekt benyttes

både 2,5 og 3 ganger takst en for lette kjøretøy . Med trippel takst for tunge kjøretøy kan taksten

for lette kjøretøy settes ned med drøyt 8 pst, mens 2,5 ganger taksten for lette kjøretøy gir

mulighet for om lag 4 pst lavere takster for lette kjøretøy.

5.3.2 Alternativ 1 – Bomstasjoner på ny og gammel E16

Dette alternativet innebærer toveis bompengeinnkreving ved Eggemoen og tilsvarende ved Olum

nord (jf. figur 2). Bomstasjonene er plassert i hver ende av ny E16.

Alternativet forutsetter omlegging av vegtrase en ved bomsnittene slik at vi kan fange opp både

gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker. Det er ikke forutsatt bompengeinnkreving på

sidevegene i dette alternativet.

Resultat er fra trafikk - og finansieringsberegninger

Resultatene fra trafikk - og bompengeberegninger som er utført for alternativ 1, fremgår av tabell

2. Trafikken er angitt som ÅDT i åpningsåret 2020, mens bomtakstene er oppgitt i 201 5-kr.

Tabell 2 : Resultater av trafikk - og bompengeberegninger for alternativ 1 (i 2015 kr)

Bomsnitt
ÅDT med ny

E16 uten bom

Beregnet

ÅDT

ÅDT - endring (i %)

pga. bomavgift

Bomtakst,

lett bil

E16 Eggemoen 9 800 3 270 - 6 53 0 ( -67 %) 40 – 45 kr

E16 Olum nord 7 82 0 5 56 0 - 2 26 0 ( -29 %) 40 – 45 kr

Fv 241 - Fylkesgrensen 3 84 0 7 35 0 + 3 51 0 (+91 %)



Figur 2 : Bomstasjoner i a lternativ 1

Egenskaper ved alternativ 1

Bomstasjonene vil i utgangspunktet fange opp mye trafikk ettersom omleggingen av vegtraseen

gjør at det ikke blir mulig å benytte dagens riksveg som omkjøringsrute. Nytteprinsippet som

til sier at det primært er de som har nytte av den nye vegen som skal betale for den, ivaretas ved

at både gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker vil måtte betale bomavgift. Konseptet

fritar i stor grad lokaltrafikk rundt Jevnaker fra betaling av bomavg ift, mens

gjennomgangstrafikken (som vil ha mest nytte av vegen) må betale i begge bomsnitt.

Til tross for traséomlegging både ved Eggemoen og Olum , viser trafikkberegningene stor

trafikkavvisning ved innføring av bompenger. Trafikka vvisningen blir særlig stor ved bomsnittet

på Eggemoen der 2/3 av trafikken forsvinner , jf. tabell 2. Om lag 1/3 av trafikken som forsvin ner

fra E16 finner vi igjen på fv. 241 der vi kan forvente en dobling av dagens trafikk.

Trafikkberegningene viser at den siste tredjed elen av trafikkavvisningen hovedsakelig skyldes

bortfall av bilreiser. Det gjøres oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet ti l denne type

trafikkberegninger.

Alternativ 1 gir svært liten trafikk på den nye vegen forbi Jevnaker. Trafikkøkningen på fv . 24 1 er

samtidig langt større enn ønskelig. Fv. 241 vil få mer enn dobbelt så stor trafikk som den nye

E16 forbi Jevnaker. Takstnivået er også høyere enn det vi vurderer som akseptabelt. Disse tre

momentene henger sammen , og innebærer at Statens vegvesen ikk e kan anbefale alternativ 1.

5.3.3 Alternativ 2 - Bomstasjoner på ny og gammel E16 og på fv. 241 sør for nytt kryss

Alternativ 2 er identisk med alternativ 1, men med en bom stasjon også på fv. 241 ved

kommune/ - fylkesgrensen rett sør for nytt toplanskryss (E16 x fv. 241), jf. figur 3. Prosjektet

omfatter t iltak på fv. 241 som beskrevet i kapittel 2, slik at det ikke er unaturlig med

bom pengeinnkreving også her. Bomsnittet foreslås plasser t på fv. 241 sør for nytt toplanskryss

(ved fylkesgrensen). Forslag til mer detaljert plassering av bomstasjonen vil bli avklart før det

fattes endelig takstvedtak .
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Figur 3 : Bomstasjoner i a lternativ 2

Resultat fra t rafikk - og finansieringsberegninger

Resultatene fra trafikk - og bompengeberegninger som er utført for alternativ 2, fremgår av tabell

3. Trafikken er angitt som ÅDT i åpningsåret 20 20 , mens bom takstene er oppgitt i 2015 -kr.

Tabell 3 : Resultater av trafikk - og bompengeberegninger for bom alternativ 2 (i 2015 kr)

Bomsnitt
ÅDT med ny

E16 uten bom

Beregnet

ÅDT

ÅDT - endring (i %)

pga. bomavgift

Bomtakst,

lett bil

E16 Eggemoen 9 800 6 260 - 3 540 ( -36 %) 22 – 27 kr

E16 Olum nord 7 82 0 5 690 - 2 130 ( -27 %) 22 – 27 kr

Fv 241 - Fylkesgrensen 3 84 0 3 000 - 840 ( -22 %) 22 – 27 kr

Egenskaper ved alternativ 2

Dette alternativet vil, i tillegg til å fange opp mye trafikk, også hindre trafikklekkasje til fv. 241.

Tabellen viser en betydelig mindre reduksjon i trafikkgrunnlaget som følge av

bompengeinnkreving , enn i alternativ 1. Det er i bomsnittet på Eggemoen vi ser den store

endringen ved at ca. 1/3 av trafikken forsvinner sammenlignet med 2/3 i alternativ 1. Dette

skyldes nesten utelukkende det nye bomsnittet på fv. 241 som gjør denne vege n til en mindre

attraktiv omkjøringsrute. Bom stasjonen på fv. 241 gjør også at det samlete trafikkgrunnlaget

(betalende trafikk) blir høyere enn i alternativ 1, hvilket igjen gir lavere bomtakster.

En utfordring med bomstasjonen på fylkesgrensen er at den kan skape en ny lokal barriere for

beboere langs fv. 241 på Buskeruds iden (Åsbygdaområdet) som har Jevnaker som nærmeste

lokalsentrum.



5.3.4 Alternativ 2.1 - Bomstasjoner på ny E16, på fv. 241 sør for nytt kryss og på

eksisterende E16 sør for Jevnaker

I mai 2013 ble det gjennomført en idedugnad på Jevnaker om bompengeordningen for E16

Eggemoen – Olum. Hensikten var å undersøke om det kunne finnes andre alternativ enn de som

var utredet tidligere. På idedugnaden deltok representanter fra Jevnaker og Ringerike kommuner,

Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør og øst.

På idedugnaden fremkom en variant av alternativ 2, heretter kalt 2.1, som er beskrevet

nedenfor. Hensikten med dette alternativet er å redusere den økonomiske belastningen for

trafikanter som benytter lokalvegnettet ofte, men som ikke har stor direkte ny tte av ny E16 (ut

over å få avlastet eksisterende E16). Dette gjelder blant annet de mange dagpendler ne mellom

Jevnaker og Hønefoss. Plasseringen av alle bomstasjonene er vist i figur 4.

Figur 4 : Bomstasjoner i al ternativ 2.1

Bomstasjonen ved Olum er som i alternativ 2, mens bomstasjonen på E16 i sør er plassert på

strekningen mellom Eggemoen og Kleggerud. Gjennomkjørende trafikk må derfor, som i

alternativ 2, betale i to bomsnitt.

Bomstasjonen på fv. 241 er også plassert som i alternativ 2. I tillegg er det foreslått en

bomstasjon på eksisterende E16 ved fylkesgrensen sør for Jevnaker. Denne vil bidra til å

begrense trafikklekkasjen til eksisterende E16 gjennom Jevnaker samtidig som lokaltrafikken

bidrar til å betale for den nytten de vil få gjennom betydelig avlastning av eksisterende E16

gjennom Jevnaker.

Mer detaljert plassering av bomstasjonen er vist i vedlegg 1.

For å begrense den økonomiske belastningen for lokaltrafikken er det vurdert å redusere

takstene i de lokale bomstasjonene på fv. 241 og eksisterende E16 til 75 pst. av taksten på nye

E16. Tabell 4 viser resultatene fra trafikk - og bompengeberegninger som er utført for alternativ

2.1 med disse forutsetningene. Trafikk en er angitt som ÅDT i åpningsåret 2020, mens

bomtakstene er oppgitt i 2015 -kr.
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Tabell 4 : Resultater av bompengeberegninger for alternativ 2.1 (i 2015 kr)

Bomsnitt
ÅDT med ny

E16 uten bom

Beregnet

ÅDT

ÅDT - endring (i %)

pga. bomavgift

Bomtakst,

lett bil

Ny E16 Eggemoen øst 5 460 2 800 - 2 660 ( -48 %) 24 – 29 kr

Ny E16 Olum nord 7 820 5 820 - 2 000 ( -26 %) 24 – 29 kr

Fv. 241 - Fylkesgrensen 3 840 3 630 - 210 ( -5 %) 17 – 22 kr

Eksisterende E16 Jevnaker sør 4 70 0 4 430 - 27 0 ( -6 %) 17 – 22 kr

Sammenlignet med alternativ 2 viser tabellen ovenfor for alternativ 2.1 at takstene på ny E16 må

økes med drøyt 2 kroner for å finansiere en takst som er 25% lavere på lokalvegene.

Egenskaper ved alternativ 2.1

Også dette alternativet gir betydelig mindr e reduksjon i trafikkgrunnlaget på E16 som følge av

bompengeinnkreving enn i alternativ 1.

Trafikkreduksjonen på lokalvegene på grunn av bomtakstene blir bare 5-6 pst. som følge av

relativt lave takster. Totalt sett gir dette alternativet større antall betalende kjøretøyer enn i

alternativ 2, dvs. at flere er med på å betale. Samtidig begrenses belastningen på lokaltrafikken

ved at bomtakstene her settes lavere.

Som i alternativ 2 kan bomstasjonen på fylkesgrensen skape en barriere for beboere langs fv.

241 på Buskerudsiden (Åsbygdaområdet) som har Jevnaker som nærmeste lokalsentrum. Disse

får imidlertid en lavere bompengetakst enn i alternativ 2.



5.3.5 Alternativ 3 – En bomstasjon på E16 i tillegg til bomstasjoner mot Jevnaker på fv 241

og eksisterende E16

På et møte 23.9.2015 foreslo kommunene et nytt bomstasjonsopplegg. Formålet med

alternativet var å åpne for at alle innfartsvegene til Jevnaker skal kunne få lik takst. Hensikten

var å undersøke om det kunne finnes andre alternativ enn de som var utredet tidligere. Det nye

bompengeopplegget foreslått av kommunene er illustrert i figur 5.

Figur 5 : Bomstasjonsopplegg i alternativ 3

Dette alternativet innebærer i bom stasjoner på dagens E16 gjennom Jevnaker i begge ender

samt på fv. 241. Alle bom stasjon ene vil ligge i Jevnaker kommune. Dette gir

bom pengeinnkreving på de lokale vegene inn til Jevnaker som tar av fra ny E16. Dette er alle

veger som får stor nytte av prosjektet. I tillegg blir det en bom stasjon på ny E16 forbi Jevnaker.

Opplegget skiller seg i hovedsak fra tidligere foreslått opplegg (alternativ 2.1) ved at

bom pengeinnkrevingen på E16 er samlet i en bom stasjon fremfor to og plassert mellom

Kleggerud og Olum . Bom stasjon 1 er som i alternativ 2.1. På dagens E16 ved Olum er det en

bom stasjon som ikke er med i alternativ 2.1. Denne bom stasjon en vil også forhindre at fv. 4 blir

en omkjøringsrute.

Bom stasjon 3 vil ligge ved det nye krysset ved Kleggerud. Plasseringen av bomstasjonene på fv.

241 er en utfordring. Intensjonen er at ingen skal bet ale for to bompasseringer i retning

Jevnaker. Dette vil søkes løst ved plassering av bomstasjon som vist i figur 5. Alternativt må

dette løses teknisk på annen måte . For mer detaljert plassering se vedlegg 2.

En viktig effekt av det nye skisserte bompeng eopplegget er at det blir mulig å legge lik takst på

alle innfartsveger til Jevnaker og samtidig ha kun en bom stasjon på E16 for

gjennomgangstrafikken.

Beregnede takster

Bakgrunnen for det foreslåtte bomstasjonsopplegget i alternativ 3 var å gi en mulighe t for å få en

lavere takst for lokale trafikanter. Statens vegvesen har lagt til grunn samme samlede takst for
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gjennomgangstrafikken som i alternativ 2.1. Resultatet av dette gir en takst på ca 20 kr før

rabatt på lokalvegene som vist i tabell 5.

Tabell 5 : Resultater av bomp engeberegninger for alternativ 3 (i 2015 kr)

Bomsnitt Beregnet ÅDT Bomtakst, lett bil

Ny E16 Kleggerud - Olum 4 050 49 -59 kr (54, - )

Eksisterende E16 Olum nord 1 769 18 -22 (20) kr

Fv. 241 mot Jevnaker 1 811 18 -22 (20) kr

Eksisterende E16 Jevnaker sør 4 388 18 -22 (20) kr

Egenskaper ved alternativ 3

Også dette alternativet gir betydelig mindre reduksjon i trafikkgrunnlaget på E16 som følge av

bompengeinnkreving enn i alternativ 1. Trafikkgrunnlaget blir samlet relativt likt som alternativ

2.1.

Den gjennomgående trafikken antas ikke å bli vesentlig påvirket av at taksten settes lavere på

lokalvegene enn på E16. Dette forutsetter at takstene ikke settes for lavt. Trafikkreduksjonen på

ny E16 mellom Eggemoen og Kleggerud blir ikke så stor som i alternativ 2.1, noe som tyder på at

flere vil velge ny E16 kombinert med fv. 241 når disse får samme takstnivå.

Sammenlignet med alternativ 2.1 gir dette om lag samme takst på lokalvegene inn mot

Jevnaker. Det gir imidlertid mulighet for å behandle alle lokalvegene på en lik måte og gjør at

reisende fra sør/vest til Jevnaker øst (Hadeland glassverk) kan velge fv 241 til samme kostnad

som eksisterende E16 gjennom Jevnaker.

Totalt sett gir dette alternativet enda større antall betalende kjøre tøyer enn alternativ 2 og 2.1,

dvs. at flere er med på å betale, selv om noen flere betaler litt mindre. Samtidig begrenses

belastningen på lokaltrafikken ved at bomtakstene her settes lavere.

Som i alternativ 2 og 2.1 kan bomstasjonen på fylkesgrensen skape en barriere for beboere langs

fv. 241 på Buskerudsiden (Åsbygdaområdet) som har Jevnaker som nærmeste lokalsentrum.

Disse får imidlertid en lavere bompengetakst enn i alternativ 2.

5.4 Bompengeberegning basert på «pessimistiske» forutsetninger

Det er også utført en beregning basert på følgende pessimistiske forutsetninger:

- Kostnadsøkning på 10 pst.

- Lånerente 6,5 pst.

- Årlig trafikkvekst redusert til 0,5 pst. fra 2015.

- Ytterligere 5 pst. reduksjon i trafikkgrunnlaget pga. bompenger.

- 20 pst. takstøkning etter to år.

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingstiden til å bli om lag 18 år, det vil si en økning på

tre år ut over basisalternativet. Dette viser at prosjektet er robust i forhold til endring i

forutsetningene.

5.5 Virkning av en rentekompensasjonsord ning ihht. Meld. St. 25 (2014 - 2015)

I Meld. St. 25 (2014 -2015) ”På rett vei. Reformer i veisektoren.” foreslår Regjeringen en ordning

med statlig rentekompensasjon. Målet med rentekompensasjonsordningen er å reduser e

trafikantenes betaling av bompenger, enten i form av lavere takster, høyere rabatter eller kortere

innkrevingstid.



I meldingen foreslår Regjeringen også at det etableres tre til fem regionale bompengeselskap

som skal erstatte dagens mange bompengeselskap. Rentekompensasjonsordningen blir et

sentralt virkemiddel for å få allerede etablerte bom pengeselskaper til å overføre sine lån og

innkre vingsrettigheter til de nye bompengeselskapene.

Rentekompensasj onsordningen for bompengelån skal gjelde fra tidli gst 1. januar 2016 og kun

omfatte bompengeprosj ekter som inngår i ett av de nye bompen geselskapene. Ordningen skal

omfatte bompengep rosjekter både på riksveg, fylkesveg og kom munal veg. Videre skal den

omfatte utbyggi ngsprosjekter som skal gjennomføres av utbyggin gsselskapet for veg og OPS-

prosjekter. Alle kvalifis erte bompengeprosjekter skal få rentekompensasjon. Kompensasjonen vil

bli gitt som et årlig tilskudd til de aktuelle prosjektene i inntil 15 år fra veiprosjektet er åpnet for

trafikk .

Rentekompens asjonen bevilges årlig over statsbudsjettet. For budsjettårene 2016 og 2017

kommer eventuell e bevilgninger til rentekompensasjon i tillegg til den ordinære NTP- rammen.

Midler til ordningen vil deretter bli vurder t ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

Effekten av re ntekom pensasjonsordningen skal tas ut i høyere raba tter, lavere bompengetakster

og/eller kortere bompengeperiode. Samf erdsels departementet legger imidlertid til grunn at

rabatter bør være enhetlige mellom bompengeprosjektene.

Opplegget for rentekompensasjon for bompengelån er nærmere beskrevet i Prop. 1 S (2015 -

2016) side 128 – 130. Statens vegvesen kommer tilbake med et nærmere opplegg for ordningen

når nødvendige avklaringer foreligger og i god tid før innkrevingen av bompenger starter opp.

6. FYLKE SKOM MUNAL GARANTI

Det forutsettes at fylkeskommune ne i Oppland og Buskerud gir garanti for bompengeselskapets

lån. Garantien foreslås for del t mellom Akershus og Buskerud om lag etter prosjektets lengde i

hvert av fylkene. Dette gir en fordeling av garantien med 84 pst på Oppland fylkeskommune og

16 pst på Buskerud fylkeskommune .

Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en

forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.

Vedtak om fylkeskommunal garanti må foreligge før saken legges fram for Stortinget, da dette

skal omtales i bompengeproposisjonen.

Lånegarantien må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen .

Dvs . at en beregning av maksimal lånegjeld vil være basert på pessimistiske fo rutsetninger om

trafikkutvikling, kostnadsutvikling mv . Nødvendig garantibeløp vil bli påvirket av hvilke

forutsetninger som vil bli lagt til grunn når det gjelder takstnivå et for tunge biler , jf . kapittel

5.2 .1 .

Som omtalt i kapittel 5.3 er det utført en finansieringsanalyse basert på pessimistiske

forutsetninger . Maksimal lånegjeld er da beregnet til om lag 2140 mill . kr i åpningsåret. I tillegg

må garantien ta høyde for ytterligere 10 pst . av den til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning

av eventuelle påløpte renter og omkostninger.

Dette gir en beregnet garantiramme på 235 5 mill. kr. Lånegjelda vil være på det nivået ved

utgangen av 2020 . Med en fordeling av garantien mellom fylkene basert på strekningens lengde i

de ulike fylkene, vil den samlede garantien fordeles med 1980 mill . kr på Oppland og 375 mill . kr

på Buskerud.
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Den fylkeskommunale garantien skal godkjennes av Kommunal - og

moderniseringsdepartementet .

7. AVTALE

Etter at Stortinget har fatt et vedtak om finansiering og utbygging av E16 på strekning en

Eggemoen – Olum vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd

med gjeld ende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen.

8. AN BEFALIN G – FORSLAG TIL VEDTAK

For å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at det gis

tilslutning til alternativ 3. Alternativ 2.1. er relativt likt, men samlet sett gir alternativ 3 en

enklere og mer oversiktlig bomstasjonsløsning og gir samme takst for trafik anter inn mot

Jevnaker fra sør/vest uansett om de velger eksisterende E16 eller om de velger ny E16 og fv.

241 inn til Jevnaker. Dette vil gi noe mindre trafikk gjennom Jevnaker sentrum enn alternativ

2.1.

Alternativ1 gir en uheldig overføring av trafi kk fra ny E16 til fv. 241. I og med at fv. 241 også

bygges ut som tilførselsveg på strekningen fra nytt kryss med E16 og inn til Jevnaker sentrum,

kan et bomsnitt på denne vegen forsvares. Bomsnittet på eksisterende E16 sør for Jevnaker

forsvares med at tr afikantene som benytter denne vegen og lokalsamfunnet generelt, også får

nytte av en betydelig avlastet veg gjennom Jevnaker sentrum . Det er ikke forutsatt bom stasjon

på fv . 4 ved Olum i alternativ 2.1 . Dersom trafikken på fv. 4 viser seg å bli for stor , må det

utføres trafikkregulerende tiltak , herunder blant annet vurdering av bom stasjon , på denne vegen ,

jf. figur 10 i vedlegg 1. Alternativ 3 vil også løse denne problematikken.

Både i alternativ 2.1 og alternativ 3 vil flere trafikanter være med å bidr a til å oppnå den nytten

vi får av ny E16 enn i de andre alternativene . Vi får derfor et godt trafikkgrunnlag samtidig som

vi oppnår mer overkommelige bomtakster for lokaltrafikken. Begge disse momentene gjør at

alternativ 2.1 og 3 i større grad oppfyller ny tteprinsippet enn de øvrige alternativene.

Vi har lagt til grunn dobbel takst for tunge kjøretøyer i tråd med praksis fra tilsvarende prosjekt.

Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebetingelser for

bompengeprosjekt. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn en beregningsteknisk

rente på 5,5 pst. for dette prosjektet, forutsatt at fylkeskommunene som garantister aksepterer

dette og at fylkeskommunene forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye

bompengesel skapene når disse er etable rt.

Statens vegvesen anbefaler videre at det lokalt gjøres vedtak om at dersom økonomien i

prosjektet utvikler seg gunstigere enn det som ligger til grunn i finansierings analysen, forutsettes

det at takstene ved oppstart av inn krevingen for E16 Eggemoen - Olum, kan settes lavere enn de

som er beregnet med lånerente 5,5 pst.

Dersom det innføres en rentekompensasjonsordning som beskrevet i Meld. St. 25 (2014 -2015)

vil vi anbefale at kompensasjonen benyttes til å øke rabatten for brikkebrukere for å redusere

takstene ytterligere for hovedtyngden av trafikantene.



Statens vegvesen har på bakgrunn av dette notatet og anbefalingen ovenfor utarbeidet følgende

forslag til kommun ale og fylkeskommunale vedtak:

1. Utbyggingen av E16 på strek ningen Eggemoen - Olum delfinansieres med bompenger.

Innkrevingen skjer i begge retninger i automatisk e bom stasjon er på gammel og ny E16

og fv. 241 , som vist på kart for alternativ 3 i denne rapporten .

2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 201 7-20 20 .

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som

betaler med elektronisk brikke får 10 pst rabatt.

4. Ved åpning av Eggemoen - Olum forutsettes det at bomtakstene ikke overskrider (i

201 5-kr):

• 54 kr for lett e kjøretøy i bomstasjonene på ny E16

• 20 kr for lett e kjøretøy på eksisterende E16 og på fv. 241 .

• Tunge kjøretøy betaler to ganger taksten for lett e kjøretøy .

5. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er

lagt til grunn i Statens vegvesens finansieringsanalyse, forutsettes det at takstene ved

oppstart av innkrevingen for E16 Eggemoen - Olum kan settes lavere enn de som er

beregnet i finansieringsanalysen med lånerente 5,5 pst. Endelig takst - og rabattsystem

skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til.

6. Bom pengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen Eggemoen – Olum .

7. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens

vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den

foreslåtte bompengeordningen foreligger.

Gjelder bare fylkeskommunen:

8. Under forutsetning av Kommunal - og moderniseringsdepartementets godkjenning,

garanterer [xx fylkeskommune ] ved selvskyldne rkausjon for et maksimalt låneopptak for

bompengeselskapet, begrenset oppad til [samlet 2140 , fordelt med 1800 på Oppland og

340 på Buskerud] mill. kr for he le strekningen Eggemoen - Olum, med tillegg av 10 pst.

av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og

omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig [ 1980 på Oppland/ 375 på

Buskerud] mill. kr. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve

bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5

pst.

9. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra

Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.

Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle fo rlenges med inntil fem år. I tillegg skal

garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert

byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med

rekvisisjoner fra Statens vegves en.

10. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og

en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil

bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.

Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger.
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9. VID ERE PROSESS

Foreliggende forslag om delvis bompengefinansiering av ny E16 Eggemoen – Olum sendes til

behandling i Jevnaker og Ringerike kommuner og til eventuell uttalelse i indirekte berørte

kommuner, dvs . Lunner og Gran kommuner. Avhengig av utfallet av den kommunale

behandlingen blir saken deretter gjenstand for fylkeskommunal behandling.

Dersom kommunene og fylkeskommunen e gir sin tilslutning til forslaget, eventuelt med

justeringer, oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for

Samferdselsdepartementet. Parallelt med dette vil prosjektet gjennomgå en ekstern

kvalitetssikring – KS2.

Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en stortingsp roposisjon. Basert på vedtak

om bompengeordningen i Stortinget utarbeides en bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og

bompengeselskapet.



VEDLEGG 1.
SKISSE TIL BO MSTASJON SPLASSERIN G ALT . 2.1

Figur 6 : Bomstasjoner i ALTERNATIV 2.1 - BOMSTASJONER PÅ NY E16, PÅ FV. 241 SØR FOR NYTT KRYSS
OG PÅ EKSISTERENDE E16 SØR FOR JEVNAKER

Figur 7 : Plassering av bomstasjon 1 på eksisterende E16 ved Eggemoen.
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Figur 8 : Plassering av bomstasjon 2 på ny E16 øst for Randselva.

Figur 9 : Plassering av bomstasjon 3 på fv 241 sør for Kleggerudkrysset.



Figur 10 : Plassering av bomstasjon 4 på ny E16 ved Olum.
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VEDLEGG 2.
SKISSE TIL BO MSTASJON SPLASSE RIN G ALT . 3

Figur 11: Skisse til Bomstasjonsopplegg i Alternativ 3 – En bomstasjon på E16 i tillegg til bomstasjoner
mot Jevnaker på fv 241 og eksisterende E16



Figur 1 2 : Skisse til p lassering av bomstasjon ved Kleggerud krysset (Bomstasjonsopplegg i alternativ 3)

Figur 1 3 : Skisse til plassering av bomstasjon 2 og 4 ved Olum (Bomstasjonsopplegg i altern ativ 3)
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Vedlegg 
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ADMINISTRASJONSUTVALGET 

 

Medlemmer 

1 

2 

3 

 

Varamannsrekke Ap, H, V og Krf 

1 

2 

 

Varamannsrekke Frp, Sp, SV, Sol, MDG 

1 

  



ARBEIDSMILJØUTVALGET 

 

Medlemmer 

1 

2 

 

Varamann Ap, H, V og Krf 

1 

 

Varamann Frp, Sp, SV, Sol, MDG 

1 

  



ARBEIDSGIVERUTVALGET 

 

Medlemmer 

1 

2 

3 

 

Varamannsrekke Ap, H, V og Krf 

1 

2 

 

Varamann Frp, Sp, SV, Sol, MDG 

1 

  



EIENDOMSSKATT – SAKKYNDIG TAKSTNEMND 

 

Medlemmer 

1 

2 

3 

 

 

Varamedlemmer 

1 

2 

3 

  



EIENDOMSSKATT – SAKKYNDIG ANKENEMND 

 

Medlemmer 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer 

1 

2 

3 

  



KLAGENEMND 

 

Medlemmer 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Varamannsrekke Ap, H, V og Krf 

1 

2 

3 

 

Varamannsrekke Frp, Sp, SV, Sol, MDG 

1 

2 

  



ELDRERÅD 

 

Medlemmer valgt av kommunestyret 

1 

2 

 

Varamedlemmer valgt av kommunestyret 

1 

2 

  



RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 

Medlemmer valgt av kommunestyret 

Ap, H, V og Krf: 

1 

 

Frp, Sp, SV, Sol, MDG: 

1 

 

Varamedlemmer valgt av kommunestyret 

1 

2 

 

  



PARKERINGSNEMND FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 

 

Medlem: 

1 

 

Varamedlem: 

1  



TRAFIKKRÅDET 

 

Medlemmer:  

1 

2 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

  



UNGDOMSRÅDET 

 

Medlemmer valgt av kommunestyret: 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer valgt av kommunestyret: 

1 

2 

3 

  



KONTROLLUTVALGET FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

3 

  



VALGSTYRET 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

4 

5 

  



17. MAI-KOMITE 

 

Velges hvert år 

  



KIRKELIG FELLESRÅD – REPRESENTANT 

 

Medlem: 

1 

 

Varamedlem: 

1 

  



VILTNEMND 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Varamannsrekke: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  



RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN 

 

Medlem: 

1 

 

Varamedlem: 

1 

  



STEINFJORDUTVALGET 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

3 

  



KS BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) 

 

 
 Representanter:  
 

1. Ordfører Kjell B. Hansen Ap  

2. Varaordfører Dag E. Henaug H  

3. Kirsten Orebråten Ap  

4. Nanna Kristoffersen Sol  
 
 
Vararepresentanter:  
 
1. Axel Sjøberg SV  

2. Inger Kammerud H  

3. Runar Johansen H  

4. Knut Arild Melbøe MDG  

5. Iren Rannekleiv Ap  

6. Mari Solheim Sandsund Sp  
  



REPRESENTANSKAPET I BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 
Postboks 4197, 3005 Drammen 
Telefon 32 20 15 00 
e-post: post@bkr.no 
 
 
Medlem (kontrollutvalgets leder): 
 
1 
 
 
Varamedlemmer: 
 
1 
 
2 
  



KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD IKS –  

REPRESENTANTSKAPET 

 

Medlem: 

1 

 

Varamedlem: 

1 

  



IKA KONGSBERG – REPRESENTANTSKAPET 

 

Medlem: 

1 

 

Varamendlem: 

1 

  



HØNEFOSS SPAREBANK – FORSTANDERSKAPET 

 

Medlemmer: 

1 

2 

 

Varamedlem: 

1 

  



RINGERIKES SPAREBANKS KULTURSTIFTELSE – STYRET 

 

Medlemmer: 

1 

2 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

  



RINGERIKES MUSEUM – REPRESENTANT TIL STYRET 

 

Representant: 

1 

 

Vararepresentant: 

1 

  



MIDTFYLKET TEATERVERKSTED 

Hammerbrogaten 9b 

3513 Hønefoss 

 

Representant: 

1 

  



SKJØNNSUTVALGET FOR KRAFTVERKSSKJØNN 

 

Medlemmer: 

1 

2 

  



SOLBORG LANDSBYSTIFTELSE 

 

Representant til styret: 

1 

 

Vararepresentant til styret: 

1 

  



CHRISTIAN TANDBERGS LEGAT 

 

Styremedlem: 

1 

  



TYRISTRAND VANNVERK AL 

 

Medlemmer: 

1 

2 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

  



ÅDAL UTDANNINGSFOND FOR UNGDOM 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 Rektor ved Hallingby skole 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

  



VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

  



VANNOMRÅDENE TYRIFJORDEN, VALDRES OG INDRE OSLOFJORD VEST 

 

Medlem vannområde Tyrifjorden: 

1 

Varamedlem? 

 

Medlem vannområde Valdres: 

1 

Varamedlem: 

1 

 

Vannområde indre Oslofjord vest 

Rådmannen velger ut representanter til aktuelle faggrupper. 

  



LUNDER GAMLEHJEMS FONDS STYRE 

 

Representanter: 

1 

2 En ansatt ved Soknaheimen (Nina Ottosen) 

  



HEIMEVERNSNEMND 

 

Medlemmer: 

1 

2 

Fra politiet: 

 

Varamedlem Ap, H, V og Krf: 

1 

 

Varamedlem Frp, Sp, SV, Sol og MDG: 

1 

Varamedlem fra politiet: 

 

Nemnda velger selv leder og sekretær, se forskrift. 

  



VESTREGIONEN  (formannskapet) 

  



RINGERIKSBADET IKS – REPRESENTANTSKAPET 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

 

Personlige varamedlemmer: 

1 

2 

3 

  



BOLIGSTIFTELSEN – REPRESENTANT TIL STYRET 

 

Representanter: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Personlige vararepresentanter: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Velges for 2 og 4 år. 

  



TILSYNSRÅD VED FENGSLER 

 

Medlem: 

 

Varamedlem: 

  



INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD 

 

Medlemmer: 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

3 

  



STIFTELSEN HRINGARIKI 

(Forestår driften av virksomheten ved Ringerikes Museum og Veien 

kulturminnepark). 

 

Medlem: 

1 

  



RÅDET TIL STIFTELSEN HRINGARIKI 

 

Medlem: 

1 

  



OSLOREGIONEN 

  



BARNEHAGENES  SAMARBEIDSUTVALG 

 

EIKLI 

Medlem 

Varamedlem 

HALLINGBY 

Medlem 

Varamedlem 

HAUG 

Medlem 

Varamedlem 

HERADSBYGDA 

Medlem 

Varamedlem 

ULLERÅL 

Medlem 

Varamedlem 

HVERVENMOEN 

Medlem 

Varamedlem 

HØNEFOSS 

Medlem 

Varamedlem 

  



 

TYRISTRAND 

Medlem 

Varamedlem 

VEIEN 

Medlem 

Varamedlem 

  



SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG 

EIKLI 

Medlem 

Varamedlem 

HALLINGBY 

Medlem 

Varamedlem 

HAUGSBYGD 

Medlem 

Varamedlem 

HELGERUD 

Medlem 

Varamedlem 

HOV 

Medlem 

Varamedlem 

HØNEFOSS 

Medlem 

Varamedlem 

KIRKESKOLEN 

Medlem 

Varamedlem 

  



 

NES SKOLE OG BARNEHAGE 

Medlem 

Varamedlem 

SOKNA 

Medlem 

Varamedlem 

TYRISTRAND 

Medlem 

Varamedlem 

ULLERÅL 

Medlem 

Varamedlem 

VANG 

Medlem 

Varamedlem 

VEIEN 

Medlem 

Varamedlem 

VEIENMARKA 

Medlem 

Varamedlem 

  



 

STYRET FOR STEINERSKOLEN 

Medlem 

Varamedlem 

 

GAMLE ULLERÅL/HONERUD  - NEDLAGT?? 
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