
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Kommunestyret 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  10.12.2015  

Tid:   14:00          MERK TIDEN! 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10.  

Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

Tentativ kjøreplan: 

Kl. 14.00 – 17.00           Sakene 143-157 

Kl. 17.00 – 17.40           Pause – middag 

Ca. kl. 17.40 – 21.00     Sakene 158-159 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet  e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  10 
 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

143/15 15/9865    

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - bolig for mindreårige 

asylsøkere i Færdenmarka  

 

 

144/15 15/1534    

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringeriksbanen og E16 

Skaret/Ramsar-rapport  

 

 

145/15 15/2424    

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 5/15   

 

 

146/15 15/2424    

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/15   

 



147/15 15/9581    

 Månedsrapport oktober 2015   

 

148/15 15/9338    

 Renovasjonsgebyr  2016   

 

149/15 14/289    

 2.gangs behandling av planforslag Detaljregulering 378 Nerbytunet  

 

150/15 14/883    

 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling   

 

151/15 14/1183    

 398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 2. 

gangsbehandling  

 

 

152/15 15/7784    

 Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri   

 

153/15 15/8479    

 Etterbruk av Vegård skole   

 

154/15 15/5138    

 Salg av Asbjørnsens gate   

 

155/15 15/9865    

 Bosetting av flyktninger i 2016 - 2019   

 

156/15 15/9590    

 Trekkrettighet for 2016 - Kommunens likviditetssituasjon   

 

157/15 15/1129    

 Møteplan for 2016   

 

158/15 15/9600    

 Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2016-Handlingsprogram 2016-2019   

 

159/15 15/8581    

 Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019   

 

 

 

Ringerike kommune, 03.12.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - bolig for mindreårige asylsøkere i 

Færdenmarka  

 

Arkivsaksnr.: 15/9865   Arkiv: F30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

143/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen dat. 01.12.15. 
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Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringeriksbanen og E16 Skaret/Ramsar-

rapport  

 

Arkivsaksnr.: 15/1534   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe. 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 5/15  

 

Arkivsaksnr.: 15/2424   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

145/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 5/15 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2015. 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/15  

 

Arkivsaksnr.: 15/2424   Arkiv: 216 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

146/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 6/15 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.2015. 
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Månedsrapport oktober 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/9581   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/15 Formannskapet 01.12.2015 

147/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport oktober tas til orientering 

2. Følgende budsjettkorrigeringer foretas i investeringsregnskapet: 

a. Budsjettmidler fra fire IKT- prosjekter samles på overordnet prosjekt «0700 

IKT- investeringer» slik: 

Debet 020060.624000.120.0700      kr 1 099 180,91 

Kredit 020061.657000.120.0731     kr    300 000,- (IKT-investeringer på 

tekniske områder) 

Kredit 020060.624000.120.0788     kr    299 275,34 (IT – prosjekt skrivere) 

Kredit 020060.624000.253.0789     kr    321 323,16 (IT – elektronisk 

meldingsutveksling) 

Kredit 027000.624000.120.0790     kr    178 582,41 (Visma) 

b. Det foretas en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 0405 

Krakstadmarka til overordnet prosjekt 14000 Samferdsel for å dekke deler av 

merforbruket på utbedring og støytiltak i Tyristrandgata slik: 

 Debet 023000.657000.332.14000    kr 1 006 755,64 

Kredit 023000.652000.315.0405     kr 1 006 755,64 

c. Budsjettmidler fra prosjekt 0196 Skilt og fartshemmende tiltak og 0502 Biler 

og større materiell omdisponeres til prosjekt 0501 Maskinpark slik: 

 Debet 021000.655000.332.0501     kr 1 975 683,71 

Kredit 025000.655000.332.0196    kr    468 456,71 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 1 507 227,00 

d. Resterende bevilgning på prosjekt 0502 gjelder krematoriet og omdisponeres 

til prosjekt 0227 Krematoriet slik: 

Debet 023000.656000.393.0227     kr 435 000,- 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 435 000,- 

 

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

budsjett på 2,4 mill. kroner. Årets avsetninger («overskudd») vil dermed bli ca 35 mill. 

kroner dersom regnskapet blir slik årsprognosen antyder. Det er i 2. tertial gjort 

omdisponeringer i budsjettet slik at budsjetterte avsetninger («overskudd») nå er 32,5 mill. 

kroner. Resultatet er bedret med ca 8 mill. kroner sammenlignet med forrige månedsrapport. 

De største endringene er innenfor samfunn (tekniske områder) og helse og omsorg. 
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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 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,4 mill. kroner. Avvik mellom budsjett og 

årsprognosen bedres med 12 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette skyldes 

hovedsakelig reduksjon i årets avsetninger til disposisjonsfond med 4 mill. kroner, bedret 

prognose hos Helse og omsorg med 5 mill. kroner og en bedring av prognosen til Samfunn 

med 3 mill. kroner . 

I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport ble det vedtatt endringer i årets 

avsetninger. Årets avsetning til disposisjonsfond ble redusert med 4 mill. kroner og midlene 

ble fordelt til ulike rammeområder. Dette påvirker årsavviket som er endret fra 9,2 mill. 

kroner negativt til 2,4 mill. kroner positivt.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

-8 435 -145 987 -2 446 0 2 446 -9 219

4 295 4 660 6 352 6 552 200 3 % 200

80 338 75 464 91 282 92 463 1 181 1 % 70

158 390 144 562 173 340 172 110 -1 230 -1 % -1 145

209 823 206 345 252 985 252 087 -898 0 % -1 048

88 631 100 458 119 198 120 390 1 191 1 % -280

10 690 17 987 23 706 23 629 -78 0 % -1 739

555 680 519 653 620 397 615 228 -5 168 -1 % -10 067

124 621 89 473 125 810 127 621 1 811 1 % -1 389

-10 921 -66 335 -5 490 -4 444 1 047 24 % 1 788

-1 238 417 -1 268 393 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -6 160

8 430 30 138 87 273 97 823 10 550 11 % 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

 
 

Etter budsjettkorrigeringene i 2. tertial viser nå de fleste områdene et mindreforbruk i forhold 

til budsjett. Samfunn har i løpet av høsten endret årets forventede budsjettavvik fra negativt 

til positivt. Enkelte enheter innenfor grunnskole, barnehage og helse og omsorg har hatt 

utfordringer gjennom året som gjør at disse viser et merforbruk. Disse følges opp av 

kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger og tilpasse driften før vi starter på 

nytt budsjettår 1.1.2016. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten 

av dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 3 mill. kroner 

for driftsområdene. Dette oppveies av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 5 mill. 

kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

 

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. 
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Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 6 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 enn budsjettert. 

 

Ringerike kommune har, i revidert budsjett 2015, budsjettert med et «overskudd» på 32,5 

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 om lag 35 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 

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: 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.   

Det foreslås endringer i investeringsbudsjettet. Endringene får ingen praktisk betydning i 

forhold til gjennomføring eller fremdrift i prosjektene, men er kun en intern flytting av midler 

for å samle bevilgninger på et overordnet nivå. Unntaket er vedtaks punkt 2b, prosjekt 0405 

Kragstadmarka, hvor ubrukte midler overføres til prosjekt 14000 Samferdsel for å dekke 

deler av merforbruket på utbedring og støytiltak i Tyristrandgata.  

 

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 regnskapsresultat i tråd med budsjettet 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 oktober 2015 
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 Ringerike kommune, 18.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Renovasjonsgebyr  2016  

 

Arkivsaksnr.: 15/9338   Arkiv: 231 M6  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/15 Formannskapet 01.12.2015 

148/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2016 

vedtas; 

 

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker)  kr. 2 380.- 

2) Husholdningsavfall (240l dunker)   kr. 3 808.- 

3) Husholdningsavfall (360l dunker)   kr. 7 140.- 

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei; 

10-30 m        kr. 300.- 

30-50 m       kr. 550.- 

50-100 m       kr. 800.- 

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret  kr. 200.- 

 

4) Hytteavfall      kr. 930.- 

 

Beskrivelse av saken 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS utfører renovasjon av husholdningsavfall i 

Ringerike kommune. Styret i HRA har godkjent budsjett for 2016 og langtidsbudsjett for 

perioden 2017-2019. Dette ble fremlagt for HRAs eiere på høstmøtet 28 oktober. Det årlige 

gebyr for denne tjenesten vedtas av kommunestyret i de respektive deltakerkommunene. 

 

Innsamling og behandling av husholdningsavfall er selvkostbasert.  

 

Rådmannens vurdering 
Forslag til gebyrer for husholdningsavfall fra HRA har en beskjeden økning fra 2015. For 

standard husholdningsabonnement og hytterenovasjonsabonnement er økningen 2,1%. Siden 

gebyrene ikke hadde økning fra 2014 til 2015 gjenspeiler endringen lønns- og prisøkning 

over to år. 

 

Gangtillegg for dunker plassert mer enn 10 meter fra kjørbar vei økes med kr. 30.- for alle 

satser. 

 

Fradrag for egenkompostering og andel til etterbruksfond for deponi er uendret fra 2015. 
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Rådmannen vurderer at den beskjedne økning i gebyrene de siste årene delvis kan tilskrives 

et lavt rentenivå på lånekapital, men også må innebære at HRA drives på en effektiv måte til 

beste for abonnentene. 

 

Rådmannen tilrår at HRAs foreslåtte renovasjonsgebyr vedtas for Ringerike kommune for 

2016. 

 

Vedlegg 

 

Lenker 

 
Brev fra HRA med forslag til renovasjonsgebyr 2016 

 

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, 16.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Asle Aker 
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2.gangs behandling av planforslag Detaljregulering 378 Nerbytunet 

 

Arkivsaksnr.: 14/289   Arkiv: PLN 378  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015 

124/15 Formannskapet 01.12.2015 

149/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_378 detaljregulering for "Nerbytunet" med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas.  

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna-

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, 

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

 

Sammendrag 
Forslagsstiller ønsker å regulere for utvikling av 26 boliger, både eneboliger, rekkehus og 

firemannsboliger. Tomten er i dag LNF område. 

Forslaget er godt bearbeidet og tar for seg viktige momenter med utbygging på tomten. 

Tomten ligger i tilknytting til Bånntjernveien og Ringkollveien. I området er det fra før et 

godt etablert boligområde. Planen er endret ved at gangveien er flyttet av hensyn til bevaring 

av rødlistearten Dragehode som ble påvist under kartleggingen av biologisk mangfold.  

 

Innledning / bakgrunn 
Tomten er deler av Berg gård hvor det tidligere har blitt drevet med grisehold som nå er 

opphørt hovedsakelig på grunn av konflikt (lukt) med omkringliggende boliger. Det anses 

ikke økonomisk lønnsomt med annen drift enn intensivt husdyrhold og nærheten til 

omkringliggende boligområder medfører at arealet er uegnet til dette. Planarbeidet ble startet 

opp politisk uten forutgående omdisponering av LNF i kommuneplanen. Rådmannen 

anbefalte denne løsningen da arealet ble ansett uegnet til fortsatt husdyrdrift og ble vurdert å 

være en forutsetning for å skape økonomisk grunnlag for gjennomføring av teknisk 

infrastruktur (gangvei og busstopp) som muliggjør realiseringen av regulerte tomter i 

området. 

Som følge av funn av rødlistearten "Dragehode" ble gangveien flyttet fra nordsiden til 

sørsiden av Fv 164. Dette medførte edringer av en slik grad at det var nødvendig med ny 

begrenset høring der berørte parter fikk anledning til å uttale seg i saken.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 15.11.12, sak 138/12, 

oppstart av detaljregulering for Nerbytunet. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 10.06.13 sak 80/13.  
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Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med naturmiljønotat 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. (Se link). 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner i området er: NR 202 Havna Haug, 

202-5 Havna Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka. 

Hoveddelene av planområdet er i dag uregulert. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er listet under. Som følge av omfanget av 

endringene ble forslaget sendt på en begrenset høring til berørte parter. 

Detaljert gjennomgang av endringene etter 1.gangs behandling fremgår av oppsummering av 

merknader med oppfølging, vedlegg 6. 

 

Plankart 

 Stenging av avkjørsel fra eiendom 103/12 mot Fv164 og sikring av rett til ny atkomst 

over planområdet. 

 Gang/sykkelvei er flyttet fra nordsiden av Fv. 164 til sørsiden av Fv. 164.  

 Planavgrensningen er utvidet til å gjelde fullt tverrsnitt av fv. 164 og Bånntjernveien. 

 Frisiktsoner og målsetting av anlegg er påført plankartet for bedre leselighet. 

 Areal for bebyggelse er delt inn i BKS1 – BKS2 med tilhørende byggegrenser. 

 Utnyttelse er ført på plankartet. 

 Byggegrense mot nord er økt fra 10 til 15meter 

 

Bestemmelser 

 Rekkefølgen er endret i tråd med praksis i Ringerike for å bedre forståelse og senere 

byggesaksbehandling etter planen. 

 Reguleringsformål – Endret i henhold til nye tegneregler 

 Nytt krav om stenging av eksisterende avkjørsel og opparbeiding av ny til eiendom 

gnr 103/12 er tatt inn. 

 Tillatt antall boenheter reduseres fra 30 til 26. 

 Maksimal takvinkel økes til maks 27grader for å muliggjøre tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse 

 Bestemmelsene åpner for å etablere busstopp som kantstopp.  

 Som følge av oppdelingen i BKS1 og BKS2 er det gjort justeringer av bestemmelsene 

slik at det er mulig å bygge ut boligene med utkjøring direkte til Bånntjernveien før 

felles avkjørsler og lekeplass er opparbeidet. Dette er gjort for å lette finansieringen 
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av utbyggingen. Fellesanleggene anses heller ikke som nødvendige å gjennomføre før 

bygging av boligene i BKS1 med tanke på behov for arealer til lek da dette kan løses 

på egen tomt. For BKS2 inntrer kravet som før. 

 Krav til sikring av avfallhåndtering, snøopplag, felles lekeareal og stiforbindelse tas 

inn. 

 Krav om kartlegging av naturmangfold tas ut da punktet kartlegging er utført og 

erstattes av krav om plan for bl.a. bevaring av kantvegetasjon og massehåndtering. 

Det legges også inn en skjerpelse i forhold til bevaring av vegetasjon og forebygging 

av støv og støyplager ved at "kan" endres til "skal" 

 

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 22.06.13-31.08.13. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt.  

Som følge av endringen av plassering av gangvei var det nødvendig å foreta et nytt begrenset 

ettersyn.  Hovedtrekkene i uttalelsene til offentlig ettersyn og begrenset ettersyn er referert og 

kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

opprettholdt ved begrenset ettersyn av planforslaget. Etter dialog og justeringer i 

planforslaget er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til planen fremgår av vedlegg 

7, 12 og 16 samt vedlegg 6 "sammendrag av høringsuttalelser og innsigelser". 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF. Planforslaget er i strid 

med overordnet plan. Det ble likevel ansett forsvarlig å starte opp arbeidet under forutsetning 

om at relevante forhold som berører området i tilstrekkelig grad ble utredet. 

 

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

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

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 11 dekar.  

Konflikt med omkringliggende boliger gjør arealene mindre egnet til landbruk og planen 

anses svært viktig for finansiering av gangvei og kryss mot fylkesvei som ligger som 

forutsetninger for flere omkringliggende boliger.  

 

 

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

Innkomne merknader 

 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 6. 

Endringen ved omlegging av gangveien som følge av funnene i kartlegging av naturmangfold 

har medført vesentlige endringer både for planforslaget og for berørte grunneiere. 

Rådmannen anser imidlertid at endringen ikke har vesentlige negative konsekvenser for 

planforslaget. Det anses uheldig at ytterligere 290m2 dyrket mark blir nedbygget som følge 

av etableringen av gangvei, men at dette er akseptabelt ut fra hensynet om å sikre myke 

trafikanter og at omplasseringen var nødvendig av hensyn til den nasjonalt truede planten 

dragehode. Innspillene i saken har før ført til en reduksjon av antall boenheter som etter 

rådmannens syn gir en plan med bedre muligheter for å skape attraktive felles og lekearealer. 

Det er også tatt inn føringer om opprettholdelse av sti over området som sikrer allmennheten 

tilgang til bakenforliggende områder. Innspillene har i stor grad blitt innarbeidet i 

planforslaget og medvirket til at forslaget etter rådmannens syn fremstår som en robust plan 

som tilrettelegger for gode bokvaliteter og uteområder samtidig som viktige naturverdier 

hensyntas på en god måte. 

Innsigelser 

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelse fra Statens Vegvesen. 

Innsigelsen er nå trukket (se vedlegg 11) og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 

Samlet vurdering 

Det har blitt gjort en rekke endringer i planforslaget etter 1.gangs behandling. Rådmannen 

anser at planprosessen i denne saken har fungert etter intensjonene om medvirkning og krav 

til utredning ved at forhold som er avdekket er bearbeidet og tatt inn i gjennom endringer i 

planforslaget. Forslagstiller har i flere tilfeller valgt å tilpasse sitt forslag og finne løsninger 

som ivaretar ulike hensyn fremfor å gå til konflikt. Dette har etter rådmannens vurdering gitt 

en løsning som tilrettelegger for etablering av gode bo-områder og tar hensyn til naturverdier 

og barns mulighet for lek og ferdsel, samt tilgang på omkringliggende grønne arealer på en 

god måte. Naturhensynene har veiet tungt i saken og i tråd med naturmangfoldlovens §§8-12 

er kunnskapsgrunnlaget styrket gjennom kartlegging og anses godt nok til at konsekvensene 

kan vurderes uten i stor grad å måtte nytte "føre var prinsippet". Forhold som ble avdekket i 

kartleggingen er vurdert i forhold til økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette har 

ført til endringer i planforslaget bl.a. ved flytting av gangvei og ved at krav til 

miljøoppfølgingsplan er komplettert slik at den ivaretar bevaring av naturverdier og hindrer 

spredning av uønskede arter gjennom føringer for miljøforsvarlige teknikker, bla krav til 

massehåndtering. Det anses at tiltakene vil være tilstrekkelige til at uheldig miljøpåvirkning 

unngås og det anses derfor ikke at forslaget medfører kostnader ved miljøforringelse. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 
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1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse 

5. Naturmiljønotat * 

6. Sammendrag av høringsuttalelser og innsigelser * 

7. Brev fra Statens vegvesen Innsigelse datert 29.08.13 * 

 

Høringsuttalelser offentlig ettersyn 

1.  Fylkesmannen i Buskerud datert 02.09.13 * 

2.  Buskerud Fylkeskommune, brev datert 30.08.2013 * 

3.  Veilaget Bånntjernveien og veien Nedre Berg-Nordhagen, brev datert 27.08.13 * 

4.  Bakåsen AS, brev datert 06.08.2013 * 

 

Høringsuttalelser begrenset ettersyn 

8. Buskerud Fylkeskommune (BFK) brev datert 02.03.2015 * 

9. Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) brev datert 02.03.2015 * 

10.Uttalelse fra Landbruk, brev datert 17.02.2015 * 

11.Brev fra Statens vegvesen, Opprettholdelse av innsigelse. Brev datert 02.03.2015 * 

12. Brev fra Fritz Egil Bogen, vurdering av atkomstløsning, datert 14.07.2015 * 

13.Statens vegvesen, bekreftelse på trekking av innsigelse, brev datert 07.10.2015 * 

 

Lenker 
Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget slik det var ved begrenset høring 

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

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

papirutskrift.  

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2015 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/883   Arkiv: PLN 396  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015 

125/15 Formannskapet 01.12.2015 

150/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen vedtas. 

 

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

 

Sammendrag 
Reguleringsplanforslaget legger til rette for ca. 28 boliger fordelt på tre typer: noe frittliggende 

eneboliger, noe konsentrert småhusbebyggelse og noe blokkbebyggelse, samt en 

dagligvareforretning. Planforslaget fremmes av grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter 

Heen, og Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen. Planen fremmes som en detaljregulering.  

 

Planområdet ligger midt på Hallingby, i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Rådmannen 

mener forslaget vil passe inn i området, og at enhetene som planlegges i konsentrert 

boligbebyggelse og blokkbebyggelse vil være et godt tilskudd til boligtypene på Hallingby. 

Prosjektets største utfordring er støy fra E16, noe som foreslås løst med en støyskjerm. 

 

De største endringene som er gjort siden 1. gangsbehandling som følge av innsendte innspill, 

angår trafikk og støy. Trafikkutredningene viser at det ikke blir krav om kanalisering av krysset 

fv. 172 og Gamle Ådalsvei eller utbedringer av krysset fv. 172 og E16. Det skal etableres 

krysningspunkt over Gamle Ådalsvei nord for nevnte kryss, for å knytte planlagt fortau til 

eksisterende gangvei. Angående støy så åpnes det ikke lenger for avvik fra støyretningslinja (T-

1442 (2012)). Det er også lagt til krav om undersøkelse av grunnforhold og grunnvannstand i de 

områdene der slike undersøkelser ikke er gjennomført.  

 

Innledning 

Planarbeidet utføres etter initiativ fra grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen og 

firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen. Planen innebærer etablering av dagligvareforretning på 

søndre del av planområdet, og boligutbygging med varierte boligtyper i resten av planområdet.  

 

Området er uregulert. Tiltaket som foreslås er delvis i tråd med kommuneplanen. 

 

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

13.10.14, sak 104/14, samt å sende forslaget på høring. 

 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 43/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksdokumenter til 1. gangsbehandling (vedlagt).  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Bestemmelse om at støyretningslinjene kan fravikes for ett soverom er endra slik at avvik 

ikke tillates.  

 Det er lagt inn krav om etablering av krysningspunkt over Gamle Ådalsvei nord for 

krysset med fv. 172.  

 Det er lagt inn bestemmelse om at utredning av grunnforhold og grunnvannstand må 

gjennomføres og at eventuelle krav som settes som følge av disse utredningene må 

gjennomføres før det kan gis ramme- og/eller igangsettingstillatelse for tiltak i feltene 

som reguleres til boligformål. I perioden mellom 1.- og 2. gangsbehandling er det 

gjennomført undersøkelser av feltet som reguleres til forretning.   

 

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 18.06.15 – 24.08.15. I samme periode ble 

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

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

referert og kommentert i under.  

 

Tor Martin Odda, datert 23.04.15 

(Uttalelsen kom til kommunen i forkant av høringsperioden, men kommunen vil at den skal telle 

som høringsuttalelse). 

Mener at beste løsning for gang-/sykkelveg langs Gamle Ådalsvei er å legge den på østre side, da 

det er mange utkjøringer på vestre side, noe som vil være til fare for dem som bruker gang-
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/sykkelvegen. Om en allikevel velger å legge den på vestre side, bør den anlegges i dagens 

vegareal og så forskyve kjørevegen østover. Hensikten ved det å hindre at oppsitterne må avstå 

grunn her. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planen viser gang-/sykkelveg på østsiden av Gamle Ådalsvei, så den er helt i tråd med 

synspunktet til Odda. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringerike kommune, utbygging, datert 12.08.15 

Påpeker at noen vegarealer på plankartet mangler breddangivelser. 

Savner en del presiseringer i bestemmelsene, bl.a omtale av SV3 og SV4, hva som er 

offentlige/private veger, drift og vedlikehold av støyvoll samt eierskap og drift av grøntområder 

og lekeområder. 

Det må inngås utbyggingsavtale mellom utbyggere og kommunen dersom kommunen skal overta 

tekniske anlegg. Angir betingelser for kommunal overtakelse av anlegg og arealer. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

De manglende målangivelsene påføres kartet. 

Hva som er offentlige eller private vegarealer, samt andre arealer, vises på kart og tydeliggjøres i 

bestemmelsene. En bør legge følgende prinsipp til grunn: 

 Grøntområder og lekeområder samt interne kjøreveger blir felles eierskap. 

 Gang-/sykkelveger og fortau med sidearealer blir offentlige, da disse vil bli benyttet av 

alle i denne delen av Hallingby, også de utenfor planområdet. 

 

Hva som skal driftes av arealer og anlegg vil fremkomme av eierforholdene, eventuelt supplert 

med avtaler mellom eier og andre dersom eierskap og driftsansvar ikke er det samme. Det kan 

ikke gis bestemmelser som kun definerer driftsansvar.  

 

Da overtakelse av arealer og anlegg er aktuelt, bør/må det lages utbyggingsavtaler mellom 

utbyggerne og kommunen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innlegget er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 18.08.15 

Oppsummerer hvordan plantema der Fylkesmannen fører tilsyn er behandlet i planen. De fleste 

forhold er ivaretatt, men har følgende kommentarer/råd: 

 Det avsettes sandlekeplass i området for blokkbebyggelse (BBB1). 

 Reguleringsbestemmelsene om støy (§3.7) endres slik at det ikke gis en generell mulighet 

for avvik fra anbefalte støygrenser. 
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 Savner utredning av mulighetene for alternative oppvarmingsmåter og at kommunen 

vurderer krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det kan i bestemmelsene settes krav til at det innenfor område for blokkbebyggelse skal avsettes 

plass til sandlekeplass. Vises i byggemeldingen/situasjonsplanen. 

 

En mener at § 7.5 om støy er dekkende mht støy. Å presisere at det ikke kan gjøres unntak mener 

vi er for strengt, da løsningene for hver boenhet kan bli svært tilfredsstillende selv om et rom med 

støyfølsom bruk vil få noe høyt utestøynivå ved fasaden. Det som er viktig er at soverommene 

ikke kun får vinduer der utestøynivået blir for høyt. 

 

Mht vannbåren varme vil det måtte bygges med så strenge isolasjonskrav at krav om vannbåren 

varme blir altfor kostbart, i hvert fall for boligene. Butikken vil trenge elektrisk forsyning til 

kjøle- og frysedisker, samt til belysning. Varmen kjøle- og frysediskene utvikler er nok til 

oppvarming av store deler av bygget. Det vil derfor være nødvendig med lite ekstra oppvarming. 

Krav/ønske om vannbåren varme i tillegg er derfor ikke på sin plass her. 

 

Rådmannens kommentar: 

§ 3.7 i bestemmelsene er endra slik at den samsvarer med det som var § 7.5 ved offentlig ettersyn, 

som er § 7.7 ved 2. gangsbehandling. Det er lagt inn krav om at lekeplassen skal inneholde 

konkrete elementer for å oppfylle krav om sandlekeplass. For øvrig er innlegget tilstrekkelig 

kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, datert 24.08.15 

Har ingen merknader til planen. 

 

 

Arne Dølerud, datert 23.08.15 

Ber om det blir etablert tilstrekkelig lang avkjøringsfil på E16 nordfra fram til krysset til 

Hallingby. Likeledes mener han at det også etableres akselerasjonsfelt i sydlig retning. Dette pga 

forventet mer trafikk fra den nye forretningen, som vil synes fra E16. (Samme grunneier). 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Statens vegvesen er de som vurderer behovene for kryssutbedringer med statlige og 

fylkeskommunale veger. De har ikke gitt uttalelse til planen slik den ble lagt ut til høring, men i 

innspillene til forhåndshøringen og til varsel om oppstart har de bedt om at bl.a krysset med E16 

blir vurdert. Kryssets utforming er derfor kommentert i planbeskrivelsen. Konklusjonen der mht 

Fv172xE16, er at en pr dato er i grenseland kapasitetsmessig for at det bør utvides med 

høyresvingefelt (avkjøringsfil). Det kan være at det i fremtiden kan bli behov for høyresvingefelt 

nordfra og eventuelt akselerasjonsfelt sørover, men dette tiltaket representerer kun en liten 

trafikkøkning.  

Mht krysset Gamle Ådalsvei x Fv172 vil en ikke trenge tiltak i form av dråpe eller svingefelt, 

med mindre kommunen velger å stenge Furustubben lenger nord for denne planen. Da kan en 
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vurdere å anlegge dråpe, men dette kan ha ulemper for gangtrafikken og kjøring med 

tømmerbiler, slik at vi ikke har anbefalt dråpe. 

En kan derfor ikke se at det bør settes rekkefølgekrav til utbedring av krysset for at tiltakene i hht 

denne planen skal kunne gjennomføres. Utbedring av slike kryss er en for stor kostnad til at 

private utbyggere i denne størrelsesorden kan bidra til slike tiltak Dølerud ønsker. 

 

Rådmannens kommentar: 

Statens vegvesen hadde sendt uttalelse til offentlig ettersyn, men denne ble ved en feiltakelse ikke 

registrert i kommunen. I uttalelsen sier Statens vegvesen at de ikke har merknader til 

planforslaget. Ifølge utredningene ligger krysset akkurat i grenseland for om det er nødvendig 

med utbedringer på de to kryssene, og det konkluderes med at det ikke er nødvendig i denne 

omgang. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern, datert 24.08.15 

Mener at planen er adekvat utredet. Gang- og sykkeladkomster synes å bli tilfredsstillende 

ivaretatt og det er spesielt viktig å tilrettelegge med trygg skolevei. 

Boligområdet vil ligge nært opp til E16 og krav om støyskjerming må etterkommes. Anbefaler 

ikke fravikelse av støyretningslinjene for boliger. 

Forslagsstillers kommentar: 

Synspunktene om trafikk er etterkommet i planen. Mht støy mener en at fravikelsen av 

støyretningslinjene er liten, med kun ett soverom mot støyutsatt side. Det mener en bør kunne 

opprettholdes. 

 

Rådmannens kommentar:  

§ 7.5 i bestemmelsene krever at tiltak skal være i henhold til støyretningslinjen (T-1442 (2012)). 

Se innspill fra Fylkesmannen i Buskerud med tilhørende kommentarer. Rådmannen mener med 

dette at det ikke åpnes for avvik fra støyretningslinjene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig 

kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Statens vegvesen, datert 20.08.15 

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.  

  

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 framtidig boligområde og 

nåværende LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). 

 

Juridiske forhold  
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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 

De viktigste avklaringene som er gjort i perioden etter 1. gangsbehandling er gjort i forhold 

til trafikkforhold og grunnforhold. Rådmannen mener det er viktig at disse temaene har blitt 

sett nærmere på etter 1. gangsbehandling. Angående grunnforhold så burde hele planområdet 

vært undersøkt før sluttbehandling. Det er kun gjennomført slik undersøkelse i feltet BF1, der 

det planlegges dagligvareforretning. Av hensyn til framdrift er det ikke satt krav om at øvrige 

deler av planområdet skal undersøker før sluttbehandling, men det er satt bestemmelse om at 

disse utredningene må gjennomføres før det gis ramme- og/eller igangsettingstillatelse til 

tiltak i de aktuelle områdene.  Angående trafikkforhold så er det konkludert med at det ikke 

er behov for tiltak i krysset fv. 172 og Gamle Ådalsvei, men at det kreves fotgjengerfelt over 

Gamle Ådalsvei nord for krysset for å knytte planlagt fortau til eksisterende gang- og 

sykkelvei. Avvik fra støyretningslinja er også tatt ut av bestemmelsene.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og rådmannen mener utbygging etter planen vil tilføre 

kvaliteter til Hallingby.   

 

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

neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Saksdokumenter 

 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling, datert 12.11.15 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling, datert 10.11.15 

4. Planbeskrivelse, datert 10.11.15 

5. Rapport fra grunnundersøkelser, datert 21.09.15 

1.  Høringsuttalelser*   

a. Tor Martin Odda* 

b. Buskerud fylkeskommune* 

c. Arne Dølerud* 
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d. Fylkesmannen i Buskerud* 

e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune* 

f. Statens vegvesen* 

g. Teknisk utbygging, Ringerike kommune* 

 

 

Lenker 

Saksdokumenter og planforslag fra 1. gangsbehandling  

Gjeldende kommuneplan 

 

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, 13.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1183   Arkiv: PLN 398  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015 

126/15 Formannskapet 01.12.2015 

151/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes av 

ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 

3. Navnet man velger å gi showscenen må ikke være av en slik karakter at det kan gi 

besøkende, kunstutøvere og offentligheten negative assosiasjoner. 

 

Sammendrag 
Det ønskes å legge til rette for ny showscene i Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for 

evenement som i dag arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener gjennom 

sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen planlegges også restaurantdrift. Et fast, innendørs 

tilholdssted vil kunne legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være en 

positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye arbeidsplasser 

innenfor kulturbasert næring og restaurantfag. Nybygget, inkludert showscenens navn, må bidra 

til å gi besøkende, kunstutøvere og offentligheten positive assosiasjoner. 

 
Bakgrunn 
Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret, samt andre arrangementer hele 

året igjennom. I tilknytning til showscenen planlegges også restaurantdrift.  

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet.  

Nærheten til Hønefossen og elva vil være med å gjøre dette til en spektakulær plass i byen. Man 

tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i Hønefoss sentrum. Nordre Torv har fra før 

kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til Tippen gjør beliggenheten sentral. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 02.12.14, sak 214/14.  
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 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 31.08.15,  
sak 68/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse samt 

saksframlegget til 1. gangsbehandling (se vedlegg). 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell verdi. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan.  

 
Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde - nåværende. 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er at 

 Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til henynssonene for bevaring av 

kulturmiljø 

 Fagkyndige har utarbeidet en analyse av flom- og skredfare i planområdet 

 

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 14.09.15 – 26.10.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

 

 

Statens vegvesen. Brev av 17.09.2015. 

 

Ingen merknader. 

 

 

NVE. Mail av 18.9.2015. 
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Mener at bestemmelsene om at hensynssonen om flom til kote 79 er for høyt. Det holder med 

kote 70,1. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kote 79 i bestemmelsene er nok en skrivefeil. Skulle vært kote 70 slik kartet viser (0 og 9 er 

ved siden av hverandre på tastaturet). Anbefaler at tallet i § 3.1 endres fra 79 til 70,1, slik 

NVE viser til. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 22.10.2015. 

 

Viser til sitt sine brev av 11.8.2014 og 29.1.2015 om at en rekke forhold ble tilstrekkelig 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

 

Har ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser. 

Anfører at tilknytningsplikt til fjernvarme ikke er fulgt opp i bestemmelsene. Ber derfor om 

at dette rettes opp før planen blir endelig vedtatt. 

 

Forutsetter at kommunen i den videre behandlingen av utbyggingsplanene for området i 

tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til elvelandskapet og det eksisterende bygningsmiljøet i 

området. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelsene rettes opp med hensyn til tilknytning til fjernvarme. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 3.11.2015. 

 

Ber om at det i bestemmelsene settes krav til at om det finner automatisk fredede 

kulturminner så skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

Vises til tidligere uttalelser der de anbefalte at bevaringsområdet videreføres i den nye 

planen. Positive til at deres innspill er tatt med.  

 

Anbefaler at «Garveriet» bevares, men aksepterer at det må rives. Positive til at det kan 

flyttes slik at det kan bevares. 

Anbefaler at nybygg utformes på en slik måte at det blir et godt samspill mellom ny og 

gammel bebyggelse. Mener bestemmelsene som gjelder nybyggets utforming for områdene 

BS2 og BS3 er for upresise og bør justeres i henhold til byggets volum, plassering og 

materialvalg. 

 

Mener byggehøyde angitt med "kote" er uheldig og anbefaler å vise at tillatt høyde ikke 

overstiger mønehøyden av den eksisterende verneverdige bebyggelsen.  
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De understreker at det er viktig at det utarbeides gode illustrasjoner av nybygg ved en 

fremtidig byggesøknad. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kommunen har ved oversendelse av fylkeskommunens uttalelse i mail (04.11.2015) kommet 

med forslag til endringer i bestemmelsene, der fylkeskommunens ønsker etterkommes. Vi er 

positive til kommunens forslag, men siden det nye bygget vil få en spesiell form og bli 

liggende i skråbakke, vil det være en fordel om maksimal byggehøyde settes i forhold til 

kotehøyder. Bygget ved siden av har topp mønehøyde på kote 85,0 og det nærmest 

Strandgata kote 84,4. Det nye bygget vil av hensyn til etasjehøyder og skrå publikumssal 

trenge en byggehøyde ca. 1,5-2 m over førstnevnte, dvs. på inntil kote 87,0 m.o.h. 

(Kommunen har kommentert dette som 3,0 m over eksisterende bygg, men det er etter våre 

kart ikke riktig). En anbefaler derfor at bestemmelsene om høyder angis som inntil 2,0 m 

høyere enn tilliggende bygg, dvs. inntil kote 87,0 m.o.h. Absolutt minimum vil være 1,5 m 

over den nærmeste bygget, dvs. til kote 86,5. 

 

Med hensyn til bevaring av «Garveriet»  så er det umulig å bevare det der det i dag ligger. 

Eier har gjort avtale med interessenter om at de kan få bygget gratis, med tanke på at de 

ønsker å gjenreise det slik at det bevares. Noe mer forpliktende enn det kan en ikke komme 

nå, og det vil ikke være mulig/riktig at bevaring gjennom flytting settes som noen betingelse 

for å vedta planen, eller å gi byggetillatelse når den tid kommer. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen ser det som akseptabelt at scenebygget inneholdende skrå publikumssal kan være 

inntil 2 meter høyere enn bygget ved siden av, og at dette i bestemmelsene angis både som 

kote-høyde og høyde i meter. Rådmannen mener nybyggets volum, plassering og 

materialvalg er godt nok ivaretatt i planen gjennom bestemmelsene, spesielt ved 

formuleringen «I områdene BS2-3 kan det helhetlige uttrykket fravikes, men utformingen 

skal ikke virke arkitektonisk negativt på strøket bygget ligger i. Nybygg skal utformes på en 

slik måte at det blir et godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse». Vedrørende 

«Garveriet» foreligger det en intensjonsavtale med en interessent om overtagelse av bygget 

for oppføring et annet sted. Rådmannen ønsker å informere om at det på nåværende tidspunkt 

ikke er avklart hvordan et slikt gjenreisningsprosjekt skal finansieres. Det er derfor usikkert 

når dette vil kunne finne sted. 

 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedkomitéen 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. 
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Verneverdig bebyggelse 

Rådmannen ser det som positivt at det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut 

Ridderhus som ønsker å demontere laftebygningen «Garveriet» og gjenreise den. På 

nåværende tidspunkt foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Det er derfor 

usikkert når en eventuell gjenreising av bygningen vil kunne finne sted.  

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 

gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området. Rådmannen ønsket spesielt å høre dette momentet i det offentlige 

ettersynet. Det er ikke kommet inn negative merknader vedrørende forslagstillers vurderinger 

av dette.  

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å vedta planen. 

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet inn 

i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være en 

positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye arbeidsplasser 

innenfor kulturbasert næring og restaurantfag. Nybygget, inkludert showscenens navn, må 

bidra til å gi besøkende, kunstutøvere og offentligheten positive assosiasjoner. 

 

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, merket 2. gangsbehandling 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2. gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, datert 12.08.15 

5. Ros-analyse, datert 08.07.15 

6. Uttalelse Statens Vegvesen, dater 17.09.15* 

7. Uttalelse NVE, datert 18.09.15* 

8. Uttalelse Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.10.15* 

9. Uttalelse Buskerud Fylkeskommune, datert 03.11.15* 

10. Intensjonsavtale om «Garveriet»* 

11. Prosedyre for utredning av skredfare* 

12. Maringrensekart* 

13. Marinleirekart* 

14. Løsmassekart* 

15. Skredfarekart* 

16. Geoteknisk rapport 1986* 

17. Flomsonekart Hønefoss* 

18. Skredfareanalyse* 

19. Saksfremlegg 1. gangsbehandling* 
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20. Saksprotokoll fra HMA 31.08.15* 

 

 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Avdelingsleder areal- og byplanavdelingen:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:       Ingrid Liseth 
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Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Arkivsaksnr.: 15/7784   Arkiv: M77  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/15 Formannskapet 01.12.2015 

152/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Grunnet sentrale forskrifter er det kommet et behov for en lokal forskrift som regulerer 

oppskyting av fyrverkeri. Lokal forskrift må vedtas i kommunestyret for å være gjeldende.  

 

Juridiske forhold  
 

Den lokale forskriften er sendt til politiet på høring hvor kommentarer er lagt inn i 

forskriften.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Det har tidligere vært hjemlet i lokale politivedtekter, dette er ikke lenger tilfredsstillende og 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gir nå anledning for å etablere 

forbudssoner. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Ettersom dette er en videreføring av gjeldende forbudssoner, er det vurdert som en 

videreføring av gjeldene praksis 

 

Alternative løsninger 
 

Oppheve forbudssoner i kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser et behov for å gi politiet en mulighet til å ivareta innbyggernes sikkerhet ved 

å ha en lokal forskrift som gir de mulighet til å gripe inn ved oppskyting av fyrverkeri i 

Hønefoss sentrum. 

 

Rådmannen viser til omtalt saksdokumentet og henstiller Kommunestyret til å vedta 

forskriften. 
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Vedlegg 
 

Forslag. Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker 

E-post kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt. 

 

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, 11.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Etterbruk av Vegård skole  

 

Arkivsaksnr.: 15/8479   Arkiv: 614 &55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

153/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked. 

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom høyeste 

bud er under takst. 

Sammendrag 
 

Bakgrunn 
  

Ringerike kommune vedtok i sak 35/15 vedtak om at Vegård skole legges ned fra 

01.08.2015. I vedtakets pkt. 3 står det: 

 

Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne fram for 

politisk behandling tidlig høsten 2015. 

 
Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen er regulert til offentlig formål. 

For eier Ringerike kommune er følgende muligheter vurdert som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Vegårdsfjerdingen AS eller Åsakroken Bygdetun. 

 Salg av eiendommen på det åpne marked 

 Utleie av eiendom og bygningsmasse 

 Oppdeling av eiendommen og salg etter oppdeling 

På eiendommen står det to bygninger, den nye skolen ble bygd i starten av 1980. Den gamle 

skolen ble bygd rundt 1860 da det det kom en ny skolereform og det ble slutt på 

omgangsskole.   

 

Grunnen hvor den gamle skolen står, ble gitt i gave av grunneierne til skoletomt.  Ringerike 

kommune fikk hjemmel til denne grunnen i 1933.  I ettertid har Ringerike kommune kjøpt 

tilleggsgrunn for å utvide tomtearealet til skolen.  Tomtearealet er på ca. 18 200 m². 

 

Kommunen selv har ingen virksomhet som har behov for denne eiendommen. 

 

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen.   
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Vegårdsfjerdingen AS har sendt kommunen et skriftlig innspill når det gjelder etterbruk.  

(Innspillet følger vedlagt) Vegårdsfjerdingen AS har som intensjon å overta Vegård skole ved 

et kjøp. Vegårdsfjerdeingen AS har et bredt engasjement i lokalsamfunnet. Skolen har alltid 

vært et samlingssted for bygda og dette ønsker de det fortsatt skal være. Lag og foreninger i 

Åsa støtter opp om planene.   Vegårdsfjerdingen AS skal drifte skolen som et «non profit» 

prosjekt, og lag og foreninger som pr i dag bruker skolen, skal få fortsette med det.  

 

Åsakroken Bygdetun har og meldt sin interesse for skolen. De har sammenfallende interesse 

som Vegårdsfjerdingen AS. Dette brevet vedlegges. 

 

Bufetat har tatt kontakt med Ringerike kommune i forhold til leie av ledige lokaler til 

barnebolig.  Vegård skole vil kunne dekke Bufetats behov, men er ikke aktuell for leie 

akkurat nå. Bufetat utelukker imidlertid ikke at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å 

leie Vegård skole til barnebolig. 

 

Tomtestørrelsen, 18 mål, hvorav ca. 720  m² er avsatt til KUR-anlegg med ledningstrase, 

tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.  For Ringerike kommune vurderes 

det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av eiendommen.  Rådmannen foreslår 

derfor salg av eiendommen samlet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik: 

 Tjyruhjellen 3 eneboliger 

 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger 

 Grenda 11 eneboliger 

 I tillegg vurderes et nytt område inn i kommuneplanen.  

Juridiske forhold  
  

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

omregulering. 

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

det ligger i eventuell søknad om omregulering. 

 

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

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

økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Det offentlige må derfor sørge for at 

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

 

Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets har utarbeidet en veileder om EØS-

avtalens regler om offentlig støtte. På side 42-44 er det gitt retningslinjer for salg av offentlig 

eiendomhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/off

entlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs 

retningslinjer for salg av offentlig eiendom. Nedenfor er retningslinjene fra veilederen 

gjengitt: 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 
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ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

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

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

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

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

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

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av Vegård skole. 

 

1. Åpen budrunde 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

godkjent etter en konkret vurdering. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

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

 

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

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

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

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

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

er utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

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

 

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 
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Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

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

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

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

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til 

Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 

takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan 

det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde 

eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet (min fremheving). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Sak 99/15  
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Vedtak i Formannskapet:  

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked.  

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom høyeste 

bud er under takst.  

 

Behandling i Formannskapet 03.11.2015:  

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og SV:  

«Eiendommen gnr 21 bnr 8 selges for takst til lokal ideell interesseorganisasjon som vil sikre 

lokalmiljø, lag og foreninger tilgang/bruk av lokalene til aktiviteter til lokalsamfunnets beste. 

Før endelig avtale gjøres legges saken frem for godkjenning av kommunestyret.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.  

 

Avstemming:  

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Aasen, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Frp og SV.  

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 

 

Sak 35/15 

 

Vegård skole 

 

Vedtak i Kommunestyret 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.2015 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.2015 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015 

 

Økonomiske forhold 
  

Det er innhentet to takster på eiendommen.  I h.h.t. disse er markedstaksten henholdsvis                    

kr 3 000 000,- og kr 3 100 000,-.   Takstene følger vedlagt.   

 

Det er bedt om ny verdivurdering av eiendommen i forbindelse med at det skal tinglyses 

rettighet for Ringerike kommune til å ha liggende og vedlikeholde KUR-anlegget med 

ledninger, samt veirett fram til anlegget på eiendommen.  Ringerike kommune skal tinglyse 

rettighet for eiendommene 22/24 og 22/74 til å ha liggende og vedlikeholde ledning på 

eiendommen.   

Tilbakemelding fra en av takstmennene sier at han ikke tror verdien på eiendommen blir 

lavere p.g.a. disse forhold.  Denne mailen vedlegges. 

 

Behov for informasjon og høringer 
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I ettertid av behandlingen i Formannskapet 03.11.2015, fikk kommunen henvendelse om at 

eiendommen som Vegård skole ligger på, skulle tilfalle bygda ved nedleggelse av skolen. 

Gamle skjøter er funnet fram og det stemmer at de fleste eiendommene ble gitt i gave til 

Norderhov kommune til skoletomt for Vegård skole.  I skjøtene er det ingen klausul som sier 

noe om at eiendommen skal tilfalle bygda ved opphør av eiendommen som skole, og det er 

ikke tinglyst noe dokument som sier dette. Det er blitt undersøkt i kommunens 

sakbehandlinssystem etter dokumenter som kan si noe om en slik tilbakeføring, men ingen 

slike dokumenter er funnet. 

  

Alternative løsninger 
  

 Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med potensielle kjøpere for salg av Vegård 

skole, gnr. 21, bnr. 8, til markedspris. 

 Kjøpet skal godkjennes av Kommunestyret 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

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

eiendommen gnr. 21, bnr. 8 – Vegård skole. 

 

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

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

 

Det har meldt seg to lokale interessenter som ønsker å kjøpe eiendommen. Begge har 

utspring i lokalt initiativ og ønsker eiendommen brukt til beste for lokalsamfunnet. Åsa vel 

har styrevedtak på at de synes det er vanskelig å støtte den ene gruppa framfor den andre. 

Videre presiserer de at de støtter lokalt eierskap ved salg av Vegård skole (se vedlegg). 

Rådmannen ser fordeler for lokalsamfunnet ved at en lokal interessent kjøper skolen. 

Rådmannen finner det ikke riktig at kommunen velger ut en av interessentene for å 

gjennomføre et salg etter forhandlinger. Lokalsamfunnet (begge interessentene) har over tid 

vært klar over hverandres initiativ for å kjøpe skolen. Til tross for dette har de begge valgt å 

stå som to uavhengige kjøpere. 

 

Rådmannen ønsker av den grunn at eiendommen legges utfor salg på det åpne markedet.  

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

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 

Vedlegg 
Interesse for gjenbruk av Vegård skole 

Etterbruk av Vegård skole 

Til politikere og administrasjon 

Meldingstekst.html 

Takst Vegård skole 

Takst 2 Vegård skole 
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Mail fra takstmann vedr. endring av takst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Samfunn: Gunn Edvartsen 

leder: Roger Sørslett 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Salg av Asbjørnsens gate  

 

Arkivsaksnr.: 15/5138   Arkiv: 614 &55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/15 Formannskapet 01.12.2015 

154/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å selge Asbjørnsens gate 12, til Ringerike kornsilo for kr 

9,5 millioner kroner. Salgssummen er et gjennomsnitt av to takster for eiendommen.  

2. Til fratrekk fra kjøpesummen kommer heftelsen for tiltaksplan etter 

grunnundersøkelse og sanering av forurenset masse. Utbetaling av denne heftelsen 

er avtalt til kr 130.000,-. Det økonomiske ansvaret for sanering av forurensninger i 

grunnen i Asbjørnsens gate 12, er med utbetaling av heftelsen, overført fra 

Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo SA. 

3. Rådmannen leier lokaler for kontorer og garasjer av Ringerike kornsilo SA, fra 

salgsdato og inntil videre. 

Innledning / bakgrunn 
Teknisk forvaltning fikk i 2014 oppdrag å forberede salg av Asbjørnsens gate 12, gnr. 317, 

bnr.93, 95 og 582 til Ringerike kornsilo SA. Formålet med et eventuelt salg er å legge til rette 

for fremtidig boligbygging i henhold til reguleringsplan for Øvre Hønengata øst og etablere 

buffersone for Ringerikes kornsilo. 

 

Et salg av Asbjørnsens gate 12 til Ringerike kornsilo vil gi Ringerike kornsilo mulighet for å 

samle all sin virksomhet på sørsiden av jernbanen og samtidig gjøre det mulig å frigjøre 

arealer nord for jernbanen til boligformål, i tråd med reguleringsplanen for Øvre Hønengata 

øst. Tidspunkt og vilkår for en eventuell flytting av kornsiloens virksomhet nord for 

jernbanen må fremforhandles mellom Ringerike kornsilo og utbygger av Øvre Hønengata øst. 

 
Beskrivelse av saken 
Dagens kommunale bruk av arealene 
Deler av teknisk drift er lokalisert i Asbjørnsens gate 12. Den kommunale eiendommen 

Asbjørnsens gate 17, som ligger på den andre siden av gaten, er ikke omfattet av et eventuelt 

salg. Asbjørnsens gate 17 medfører nesten ikke driftskostnader for Ringerike kommune og 

representerer et fremtidig potensial for utvikling av offentlige eller andre tjenstlige behov. 

Lokalene i Asbjørnsens gate 12 har en lav standard og tilfredsstiller ikke gjeldende 

forskriftskrav knyttet til blant annet energi, inneklima eller universell utforming. 

Kontorlokaler har lav utnyttelse – kun deler av Teknisk drift er pr i dag lokalisert her.  

 
Samlokalisering av teknisk 
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Formannskapet vedtok i sak 115/12 at daværende Teknisk drift og Eiendomsforvaltningen 

skulle samlokaliseres på Follum. Leiekontrakt ble inngått med Follum Eiendom AS med 

varighet frem til 2022. Leiekontrakten kan ikke sies opp i leieperioden. 

Som følge av vedtaket ble Eiendomsforvaltningen og kontorvirksomheten fra Teknisk drift 

flyttet til Follum i 2012 til kontorbygget(sentralbygget). Resterende deler av Teknisk 

drift(verksted, lager, garasjer etc.) kunne ikke flytte til Follum uten en bygningsmessig 

tilpasning av lokalene. Det ble derfor igangsatt et arbeid med å beregne kostnader for å 

tilpasse leide lokaler på Follum. Konklusjonen fra denne vurderingen var at det ville koste 

24,7 millioner å tilpasse lokalene på Follum, med verksted, garasjer og lager, mens avsatt 

budsjett var på 14 millioner kroner.  

Med bakgrunn i disse tallene bestemte Rådmannens ledergruppe å stoppe investeringene på 

Follum for å vurdere andre alternativer. Pr. nå foreligger det ingen andre alternative 

lokaliseringer. Flyttingen av verksted, lager og garasjer fra Asbjørnsens gate er derfor enda 

ikke utført. 

Ved et salg av Asbjørnsens gate 12 må Teknisk drift leie lokalene tilbake fra Ringerikes 

kornsilo SA, inntil ny lokalisering av Teknisk drift er avklart. 

Follum Eiendom AS er interessert i å skape et miljø knyttet til treforedling på Follum. Det er 

usikkert om kommunal virksomhet er forenelig med Follums ambisjoner om utvikling av 

området. På sikt kan den kommunale virksomheten derfor måtte flytte fra Follum. 

Fremtidig samlokalisering må ses i sammenheng med eventuell endring av 

kommunestrukturen.  

 

Ringerikes kornsilo 
Ringerikes kornsilo har på forespørsel fra Ringerike kommune laget et skisseprosjekt for 

hvordan Ringerike kornsilos behov kan løses ved hjelp av kommunale arealer i Asbjørnsens 

gate 17. Det foreligger to alternative skisseprosjekt fra Ringerike kornsilo SA. Begge 

alternativene baserer seg på å erstatte kornsiloer i Industrigata 4B med nye kornsiloer i 

Asbjørnsens gate 12. I det ene alternativet vurderer man å rive den laveste delen av 

eksisterende kontorbygg i Asbjørnsens gate 12, mens man i det andre alternativet beholder 

hele eksisterende kontorbygg i Asbjørnsens gate 12. Skisseforslag følger vedlagt. 

Ringerikes kornsilo har en leieavtale i Industrigata med rett frem til 2064. 

En utvikling av området uten kornsilo vil bi svært kostbart og derfor vanskelig å 

gjennomføre. Flytting av anlegget til Ringerikes kornsilo er av Ringerikes kornsilo anslått å 

koste inntil 200 millioner kroner. 

Ringerikes kornsilo SA er interessert i å kjøpe eiendommen nå, men har uttalt at de vil 

vurdere om de skal utvikle seg innenfor egne eiendommer hvis de ikke får kjøpe Asbjørnsens 

gate 12 av Ringerike kommune. 

 

Tidligere virksomhet i Asbjørnsens gate 12 og mulig forurensing av grunnen  
Asbjørnsens gate 12 har tidligere vært fabrikklokaler for Hønefoss jernbanevogn og 

karosserifabrikk AS (HØKA). I tillegg har tekniske tjenester hatt eget tankanlegg på området.  

Det er i 2015 gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse i Asbjørnsens gate 12 for å 

avklare om tidligere virksomheter har forurenset grunnen. Rapporten følger vedlagt saken. 

Rapporten fra Multiconsult konkluderer med at grunnen på område fremstår generelt som 

rent, bortsett fra topplaget (< 1m dyp) hvor det er påvist punktvis lettere forurensning. Påvist 

forurensning ligger godt innenfor akseptkriteriene for eksisterende arealbruk «Industri og 

trafikkarealer». Det vil derfor ikke være behov opprydningstiltak slik eiendommen fremstår 

og benyttes i dag. 
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Påvist forurensning er også akseptabelt for eventuelt endring av arealbruk til 

sentrumsområder, kontor og forretning», og for «boligområder» dersom det utføres mindre 

tiltaksarbeider. 

Da det er påvist forurensning i grunn må det iht. forurensningsforskriften kap. 2 utarbeides en 

tiltaksplan dersom det skal utføres små eller store terrenginngrep på eiendommen i fremtiden. 

Tiltaksplanen skal redegjøre for forsvarlig håndtering og disponering av forurensede 

gravemasser. 

Utførte undersøkelsene indikerer at omfang av forurensede gravemasser i midlertidig er 

relativ liten, merkostnader knyttet til forurenset grunn vil derfor være av lite omfang for 

fremtidig utbygger.  

 

Trafikal situasjon ved flytting av Teknisk drift 
En eventuell flytting av tekniske tjenester fra Asbjørnsens gate til annet sted og etablering av 

hele virksomheten til Ringerike kornsilo SA i Asbjørnsens gate vil medføre at den trafikale 

belastningen i Asbjørnsens gate vil gå ned i forhold til dagens situasjon. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det arbeides med en områderegulering for Øvre Hønengata øst, som har konsekvenser for 

arealene kornsiloen nytter på nordsida av jernbanen. Reguleringsplanen ble 1.gangs politisk 

behandlet av formannskapet 17.06.2014. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i sak 33/13, 12.mars 2013: 

 

1. Næringsområdet i Asbjørnsens gate skal fortsatt kunne nyttes til næringsvirksomhet, 

men over tid bør det omregulering til boligformål. Imidlertid stiller komiteen seg 

positiv til kornsiloens ønske om en buffersone. Dersom det skal skje større bygge- 

og anleggstiltak i området, må det utarbeidet en helhetlig reguleringsplan for 

området. 

 

2. Saken tas med som et innspill til arbeidet med kommuneplanen. 

Formannskapet vedtok i sak 123/14, 17.juni 2014: 

 

1. Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å oppheve 

de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette gjelder 

følgende planer: 

 11-Norderhov, 30.10.1942. 

 12-Hønen II, 10.01.1944. 

 13-Hønen II, 13.06.1946. 

 24-Hønenjordet, 30.10.1956. 

 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 

30.06.1988. 
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 45-Hønenjordet, 11.07.1963. 

 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012. 

4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål 

gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida. 

 

5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir 

avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes 

nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2). 

6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før 

sluttbehandling. 

Vedtak i Formannskapet: sak 115/12 

 
1. Teknisk drift og eiendomsforvaltningen samlokaliseres på Follum. 

2. Det inngås avtale med Follum drift AS i tråd med revidert tilbud datert 1.juni 2012.  

 

Økonomiske forhold 
Det er gjennomført to takster av Asbjørnsens gate 12. Salgssum på kr 9,37 millioner er basert 

på et gjennomsnitt av de to takstene. Takstene følger som vedlegg til saksfremlegget. 

Inkludert i salgssummer er et fratrekk på kr 130.000,- for å overføre det økonomiske ansvaret 

for eventuelle grunnforurensninger fra Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo SA. 

Ringerike kommune og Ringerikes kornsilo SA er enig om salgssummen. 

I taksten for eiendommen er det beregnet at Asbjørnsens gate 12 ved utleie har en 

markedspris på kr 929.000,- /år.  

Inntil det er avklart annen lokalisering av Teknisk drift, må Asbjørnsens gate 12 ved et salg 

leies tilbake fra Ringeres kornsilo SA. Leieprisen ved et salg til Ringerike kornsilo er satt til 

kr 400.000,- netto pr. år. Leiebeløpet er avtalt veldig lavt for å gjøre det mulig å selge og leie 

tilbake lokalene uten å øke driftskostnadene til Ringerike kommune. 

Leieavtalen gjør det mulig for Ringerike kommune å gjennomføre en nedtrapping i leide 

arealer når teknisk drift finner egnede arealer for en samlokalisering. 

 

Differansen i driftskostnader ved fortsatt kommunalt eie kontra salg og tilbakeleie 

Asbjørnsens gate 12 er som følger: 

Leiekostnader på kr 400.000,- I tillegg tilkommer andre driftskostnader, så som energi, 

renhold, kommunale avgifter, renovasjon, innvendig vedlikehold etc.i henhold til vedlagte 

leiekontrakt.  

Inkludert i leiesummen er utvendig vedlikehold og forsikring. Forsikringen av eiendommen 

koster årlig kr 24.000,- (2014 - tall).  

Vedlikeholdskostnaden varierer fra år til år, men har ligget på kr 50 – 100.000,- pr år for 

gjennomføring av akutt vedlikehold. Nivået er valgt med bakgrunn i at Ringerike kommune 

på sikt skal fraflytte eiendommen. 

Dersom vedlikehold et hadde vært holdt på et forebyggende nivå ville kostnadene årlig ha 

vært på 200 – 300.000,- 

Salgssummen ved et salg vil kunne benyttes til å betale ned på lån. Dagens rentesats er ca. 

1,7 % for Ringerike kommune, noe betyr en årlig reduksjon i renteutgifter på kr 159.000,- 
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Et salg av eiendommen til Ringerikes kornsilo vil derfor bety en netto økning i driftsutgiftene 

til Ringerike kommune på anslagsvis kr 115 – 155.000,- pr år, med bakgrunn i gjeldende 

vedlikeholdsnivå. 

Dersom eiendommen hadde hatt et forebyggende vedlikeholdsnivå hadde vi spart penger på å 

selge og leie tilbake eiendommen. 

 

Leieavtalen åpner opp for at vi kan gradvis trappe ned leide arealer etter 2 års leie. 

I tillegg til overnevnte vil Ringerikes korssilo SA måtte betale eiendomsskatt til kommunen 

på eiendommen, anslagsvis kr 50 – 60.000,- pr år.  

 

Alternative løsninger 
Alternativ løsning 1: 

 Ringerike kommune selger ikke Asbjørnsens gate 12 før kommunens behov for 

eiendommen er bortfalt, tentativt når teknisk drift er samlokalisert. 

 Salget gjennomføres på det åpne markedet. 

 

Alternativ løsning 2:  
Ringerike kommune inngår en opsjonsavtale med Ringerikes kornsilo SA om kjøp av 

Asbjørnsens gate 12 når Teknisk drift samlokaliseres på annen adresse. 

 

Rådmannens vurdering 
Salg av Asbjørnsens gate 12 vil på sikt gjøre det mulig for Ringerike kornsilo å samle sin 

virksomhet i Asbjørnsens gate. Utvikling av reguleringsplan for øvre Hønengata øst vil legge 

til rette for fortetting i Hønefoss nord, noe som er viktig for å nå målene om befolkningsvekst 

i Ringerike kommune. 

 

Ringerikes kornsilo SA er interessert i å kjøpe eiendommen nå, men har uttalt at de vil 

vurdere om de skal utvikle seg innenfor egne eiendommer hvis de ikke får kjøpe Asbjørnsens 

gate 12 av Ringerike kommune.  

 

Konsekvensen av å ikke selge nå kan bety at interessen fra Ringerike kornsilo vil bortfalle.  

Asbjørsens gate 12, vil som naboeiendom til Ringerikes Kornsilo, ha betydelige 

begrensninger i framtidig utvikling som må være forenlig med kornsilodrift i umiddelbar 

nærhet. Det er uvisst om det er andre interessenter i markedet for å kjøpe eiendommen og om 

vi ved salg til andre enn Ringerikes Kornsilo SA vil oppnå en salgssum lik takst. 

 

Vedlegg 
 Situasjonsplan med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og revet del av 

kontorbygg. 

 Perspektiv med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og revet del av kontorbygg. 

 Situasjonsplan med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og beholdt kontorbygg 

som i dag. 

 Perspektiv med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og beholdt kontorbygg som i 

dag.  

 Kjøpekontrakt mellom Ringerike kommune og Ringerike kornsilo, uten vedlegg. 

 Leiekontrakt for arealer i Asbjørnsens gate 12, uten vedlegg. 



  Sak 154/15 

 

 Side 45   

 

 To separate næringstakster for eiendommen. 

 Rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse. 

 

Det følger ikke vedlegg til leiekontrakt og kjøpekontrakten med saksfremlegget. 

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, 01.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Saksbehandler: Roger Sørslett 
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Bosetting av flyktninger i 2016 - 2019  

 

Arkivsaksnr.: 15/9865   Arkiv: F30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

155/15 Kommunestyret 10.12.2015 

143/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 100 flyktninger i 2016, herav 25 enslige barn og unge. 

Av disse skal fem være under 15 år. 

 De plantall IMDi foreslår for 2017 skal være førende for kommunens bosetting i 

2017, med til sammen 130 flyktninger, herav 30 enslige barn og unge. Av disse skal 

åtte være under 15 år. 

 Familiegjenforeninger kommer i tillegg til anmodningen for 2016 og plantall for 

2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok endelig anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 

fra IMDi, datert 16.11.2015 den 24.11.2015, med svarfrist 31. desember 2015. Med bakgrunn 

i vedtatt møteplan for Ringerike kommune legger rådmannen, i samråd med ordfører saken 

direkte fram i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har oppjustert 

tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette minst 18 000 

flyktninger i 2016. Det er økning på nær 30 prosent sammenlignet med tidligere anmodning 

på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 21 000 flykninger, som 

er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med tidligere plantall på 13 200. 

Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige) 

som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette minst         

4 400 enslige mindreårige i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 7 000 

enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år. På denne 

bakgrunn går IMDi ut med en anmodning til alle bosettingskommuner om også å bosette 

enslige mindreårige.  

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi Ringerike kommune om å ta 

imot 100 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige barn og unge og 5 av disse under 15 år. 
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Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år. 

Anmodningstallet inkluderer også disse. 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen om å legge til 

grunn et foreløpige plantall for 2017 på minst 130 flyktninger i 2017, hvorav minst 45 enslige 

barn og unge, og minst 8 av disse under 15 år.  

IMDi ønsker å understreke betydningen av presise vedtak for antallet flyktninger som 

kommunen skal bosette. Vedtak må fattes uten forbehold. IMDi ber videre om at det ikke 

fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å gjennomføre 

bosettingsarbeidet. Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å realisere bosettingsplassene 

i 2016, ber IMDi om at ubenyttede plasser overføres til bosetting i 2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at det hersker stor usikkerhet om de framtidige prognoser for 

bosetting. Det er usikkert hvordan de tiltak land i Europa har iverksatt for å begrense 

flyktningestrømmen vil virke for Norges vedkommende. Likeens de nye regler som er vedtatt 

i Norge i forhold til om asylsøknad vil bli innvilget eller ikke. Selv om det kommer store 

flyktningestrømmer til Norge for tiden (ca. 2000 flyktninger/uke) er det usikkert hvor mange 

av disse som får positivt vedtak om bosetting. Det er kun disse som skal bosettes i 

kommunene. 

Kommunestyret er tidligere varslet om at en økning i antall flyktninger som skal bosettes i 

Ringerike kommune kunne påregnes. De signaler som kommer fra Europa og gjennom 

sosiale medier viser med all mulig tydelighet at dagens flyktningkrise er stor, og kommer 

ikke til å avta med det første. Særlig innenfor segmentet «Enslige Mindreårige» flyktninger 

(EM) er økningen stor, og prognosene er progredierende. For å kunne ivareta en forsvarlig 

bosetting av flyktninger i 2016, er følgende tiltak iverksatt i kommunen: 

 Helseavdelingen ved Hvalsmoen asylmottak er flyttet over i nye og bedre lokaler. 

Bemanningen er økt, slik at avdelingen nå skal være i stand til å håndtere den økning 

som måtte kunne påregnes. Samarbeidet med Vestre Viken HF er tett og godt. 

 Det er vedtatt at flyktningetjenesten i Jevnaker og Ringerike kommuner skal slåes 

sammen. Denne prosessen vil være ferdig ved årsskiftet. Flyktningetjenesten 

organiseres fra januar 2016 under Læringssenteret (som har ansvaret for 

introduksjonsprogrammet), og tjenestene samordnes. Kapasiteten utvides med flere 

«programrådgivere». 

 Dagens smittevernkontor utvides/styrkes både med lege, sykepleier og 

helsefagarbeider, og det opprettes et «migrasjonshelsekontor. 

 Det skal foreligge en behovsstrategi for boligtilbud ved årsskiftet, som tar høyde for 

økningen innen mindreårige flyktninger. Det er allerede planlagt en «barnebolig» i 

Færdenmarka, og det kan være behov for flere bofellesskap innen denne kategorien. 

Mindreårige under 15 år kan også håndteres i fosterhjem. Et mulig samarbeid med 
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Ringerike Folkehøyskole drøftes også, slik at unge fra 15-18 år kan starte sitt opphold 

i Norge med et år på folkehøyskole. Rådmannen vil komme tilbake til dette dersom 

dette kan la seg realisere. 

Økonomiske konsekvenser (alle tall i 2015-kroner) 

Tiltakene som iverksettes vil generere merkostnader, samtidig som økt bosetting vil generere 

større overføringer fra staten. Satsene for overføringer til bosetting ser i dag slik ut: 

Integreringstilskudd  

År 1: kr. 182 000,-/ barn eller voksen. For enslig mindreårig er satsen 1. år kr. 182 000,- og 

for enslig voksen kr. 232 000,-. 

År 2: kr. 210 000,-/flyktning 

År 3: kr 157 000,- /flyktning 

År 4: kr.  82 000,- /flyktning 

År 5: kr.  70 000,- /flyktning 

Barnehagetilskudd: kr. 24 400,- (engangstilskudd) 

Eldretilskudd: kr 157 500,- (engangstilskudd) 

Personer med kjente funksjonshemminger: Enten et engangstilskudd på kr. 175 900,-, eller 

det kan i særlig ressurskrevende tilfeller etter søknad innvilges et tilskudd på kr. 1 080 000,-

/år i inntil 5 år. 

I tillegg til dette er det varslet at det vil bli utbetalt et engangstilskudd på kr. 100 000,-

/mindreårig flyktning, pluss kr. 50 000,-/flyktning kommunen bosetter ut over anmodningen 

for 2015 (denne var på 71 flyktninger). Rådmannen vil derfor komme tilbake til 

finansieringen av tiltakene i 1. tertial 2016, og anbefaler kommunestyre å fatte vedtak i tråd 

med anmodningen. 

 

Vedlegg 

 Ringerike kommune - Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017. 

 

 

 Ringerike kommune, 30.11.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Trekkrettighet for 2016 - Kommunens likviditetssituasjon  

 

Arkivsaksnr.: 15/9590   Arkiv: 154  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/15 Formannskapet 01.12.2015 

156/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

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

2016. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 

Sammendrag 
Likviditetsbudsjettet for 2016 viser en liten bedring i situasjonen sammenlignet med 2015.  

Det er likevel flere forhold som gjør at det er behov for å ha en trekkrettighet i 2016 

tilsvarende den i 2015. På bakgrunn av utarbeidet likviditetsbudsjett for 2016 foreslås det å 

søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner. 

 

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

betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og 

verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder. 

 

Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig. Et vesentlig 

akkumulert underskudd bygget seg opp og fondsmidler ble redusert til et minimum. Nå er 

underskuddet dekket inn, men i balansen er det i stedet aktivert (eiendelsført) et stort 

akkumulert premieavvik. 

 

En raskere inndekning av underskudd har vært mulig som følge av inntektsføringer av nye 

produserte premieavvik, spesielt i årene 2012 og 2014. Disse årlige inntektsføringene gir 

ingen nye penger i kassa. Kommunen er derfor fortsatt i en svak likviditetsstilling og må 

lånefinansiere alle investeringer og søke om ny trekkrettighet. 

 

For å sikre at kommunen til enhver tid i 2016 kan betale sine forpliktelser, er det fortsatt 

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

så lenge Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.  

  

Beskrivelse av saken 
Likviditetssituasjonen i 2015 

Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2015. 

Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt hovedsakelig på grunn av ekstra gunstig 

pensjonspremie i år og lavere investeringsfremdrift enn planlagt. I tillegg har noen av 
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midlene til Fossefondet vært plassert på konsernkontoen i deler av året, og dette kan også ha 

avhjulpet situasjonen noe. 

 

Høyere utbytte fra RingeriksKraft, lavere renteutgifter og ikke minst lavere pensjonspremie 

ville alene gitt et likviditetsmessig overskudd på om lag 50 mill. kroner. Disse fire faktorene 

bidrar i høy grad til forbedringen av kommunens likviditet.  

 

2015 har vært et unntaksår når det gjelder premieavvik da det etter all sannsynlighet 

produseres et negativt premieavvik inneværende år. Det er positivt for kommunen fordi den 

ikke pådrar seg ytterligere amortiseringskrav som følge av årets premieavvik. 

 

Midler på konsernkontoen er ikke betryggende store sett i lys av kommunens størrelse, men 

på nåværende tidspunkt ser det ut til at trekkrettigheten ikke må benyttes inneværende år.  

 

Likviditetsbudsjett for 2016 

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

utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2016 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom 

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

grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 

2016. 

 

Situasjonen ser ut til å være mest anstrengt i starten av året. Likviditetsbudsjettet for 2016 er 

imidlertid bare et foreløpig anslag på utviklingen, og avhenger blant annet sterkt av 

investeringstakten. Periodisering av investeringsbudsjettet er basert på enkle forutsetninger, 

og det er klart at jo større investeringsomfang, desto større konsekvenser av avvikende 

fremdrift.  

 

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

oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige 

usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2016 og den løpende 

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

budsjettet for 2016 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha 

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

mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2016, slik den nå 

kan se ut til å bli. 

 

Behov for trekkrettighet i 2016 

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

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

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

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

Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største 

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

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

denne utbetalingen hver måned. 

 

 

Økonomiske forhold 
Det inngår i kommunens nye hovedbankavtale med DNB at kommunen skal ha en 

trekkrettighet. DNB krever en årlig provisjon på 0,02 prosent av kredittrammen. Kostnaden 

for å ha en trekkrettighet i DNB på 150 mill. kroner utgjør kr 30.000,-.  

 

Den faktiske bruken av trekkrettigheten har en kostnad for kommunen i form av renteutgifter. 

Rentesatsen er Nibor 3 mnd + p.t. 0,60 prosent. I rådmannens grunnlagsdokument er det ikke 

budsjettert med renteutgifter for bruk av trekkrettighet i 2016, da målet er å unngå bruk av 

denne. Men risikoen for bruk er til stede, og mangel på likvide midler kan gi store 

konsekvenser. Det er derfor naturlig for kommunen å ha en trekkrettighet som er stor nok til å 

dekke løpende forpliktelser. 

 

Rådmannens vurdering 
Basert på likviditetsbudsjettet for 2016 vil rådmannen anbefale at det søkes om en 

trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2016. 

 

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

nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i første 

kvartal 2016, men likviditetsutviklingen avhenger av tidspunktet for når bruken av de ubrukte 
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lånemidlene inntreffer. Fremstillingen bygger på mange usikre verdier, blant annet 

inngangsverdien i 2016, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på investeringene i 2016. 

 

Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2016 er hele 

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

likviditetsbudsjettet. 

 

Kommunen ser det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om en trekkrettighet som er 

tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. I tillegg vet man at premieavviket er en 

medvirkende årsak til at akkumulert underskudd er nedskrevet. Etter rådmannens vurdering 

er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større likviditetsbuffer.  

 

Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2016.  

  

 

Vedlegg 

 

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, 18.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Møteplan for 2016  

 

Arkivsaksnr.: 15/1129   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

157/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2016 vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan for 2016. 
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Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2016-Handlingsprogram 2016-2019  

 

Arkivsaksnr.: 15/9600   Arkiv: 151 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

122/15 Formannskapet 01.12.2015 

158/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
Formannskapet behandlet Budsjett for 2016 og Handlingsprogram for 2016-2019 i møte 3. 

november 2015. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-

2019 samt Betalingsregulativ for 2016 lagt ut til offentlig høring i perioden 4. november til 

17. november 2015.  

 
Beskrivelse av saken 
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 28 høringsuttalelser hvor 3 er møteprotokoller 

fra AMU, Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede. 

 

Generelt peker nesten samtlige uttalelser på lav bemanning både når det gjelder barnehage, 

helse og omsorg, helsetjenester, psykisk helse og skoler. 

 

De aller fleste uttalelsene dreier seg om barnehage og bemanningssituasjonen der. Plassering 

av ny barnehage blir også berørt i enkelte av uttalelsene. 

 

Noen uttalelser uttrykker bekymring for kommunens planlagte investeringstakt og hvordan 

dette vil påvirke driftsnivået og de økonomiske utfordringene i årene fremover. 

 

I denne beskrivelsen er kun hovedpunktene tatt med. Se vedlagte dokument for ytterligere 

detaljer. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram som 

en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser 

Høringsuttalelse fra Venstre (utsatt frist – mottatt 19/11) 
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 Ringerike kommune, 19.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019  

 

Arkivsaksnr.: 15/8581   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/15 Formannskapet 01.12.2015 

159/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2016 

2. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.457 mill. kroner, netto avsetninger 45 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5,7 6,3 9,4 9,4 9,4 9,4

Administrasjon og fellestjenester 90,3 88,5 96,1 96,4 94,1 96,4

Barnehage 177,0 167,8 178,6 178,6 178,6 178,6

Grunnskole 257,4 249,3 255,4 256,1 256,1 256,1

Spesielle tiltak barn og unge 106,5 115,2 123,0 124,0 124,0 124,0

Kulturtjenesten 14,9 21,4 24,1 24,1 24,1 24,1

Helse og omsorg 618,3 590,1 614,2 614,2 614,2 614,2

Samfunn 168,8 121,1 121,2 118,1 118,1 118,1

Avsetninger, overføringer -27,9 42,1 34,8 34,8 34,8 34,8

SUM TIL DRIFT 1 411,2 1 401,8 1 457,0 1 455,9 1 453,5 1 455,9

*Revidert budsjett pr 10.08.2015  
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Skatt på inntekt og formue -636,7 -653,0 -714,2 -720,9 -739,7 -764,9

Eiendomsskatt -54,4 -54,5 -54,4 -54,4 -54,4 -54,4

Sum skatteinntekter -691,1 -707,5 -768,6 -775,3 -794,1 -819,3

Ordinært rammetilskudd -708,4 -724,0 -722,0 -750,7 -770,7 -780,7

Merverdiavgiftskompensasjon drift -43,2 -46,2 -46,3 -45,7 -45,6 -45,7

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -751,6 -770,2 -768,2 -796,4 -816,3 -826,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,9 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Sum frie disponible inntekter -1 468,2 -1 503,7 -1 562,3 -1 597,3 -1 635,9 -1 671,3

Renteinntekter -5,1 -5,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -36,7 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,7 -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Sum finansinntekter -45,6 -19,4 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,2 31,1 29,0 35,0 47,0 57,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Avdrag på lån 46,2 49,0 53,0 63,0 92,0 115,0

Sum finansutgifter 76,4 84,3 86,5 102,5 143,5 176,5

Netto finansinntekter/-utgifter 30,8 64,9 59,7 75,7 116,7 149,7

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 18,8 45,0 65,0 65,0 65,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 36,3 45,0 65,0 65,0 65,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 436,8 -1 402,0 -1 457,2 -1 456,1 -1 453,7 -1 456,1

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 411,2 -1 401,8 -1 457,0 -1 455,9 -1 453,5 -1 455,9

Merforbruk/mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i 2015. Det avsettes 45 

mill. kroner til disposisjonsfond i 2016. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2016 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 469,7 mill. kroner, 

fordelt med 259,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 210,4 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2016. Investeringsbudsjettet er bindende på investerings-

prosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og finansiering. 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2016 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning: 

 Låneopptak investeringer inntil 418,12 mill. kroner, herav kr. 210,4 mill. 

kroner til rentable investeringer. 
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 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 

avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: 

Husbanken. 

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2015 

11. Betalingsreglement 2016 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

12. Det gis tilskudd i 2016 til følgende formål: 

 Kistefossmuseet                      50.000 kr 

 Ringerike og Hole Røde Kors – vann og elveredning     0 kr 

 Ringerike og Hole Røde Kors – Leksehjelp og flyktningguide 340.000 kr 

 Tour of Norway 2016                     125.000 kr 

 Ringerike Etablerersenter         250.000 kr 

 Austjord Skolekorps            10.000 kr 

 Stiftelsen Positiv Oppvekst        550.000 kr 

 Ryddeaksjon – opprydding grønne lunger i kommunen    250.000 kr 

Totalsummen på kr 1.575.000 dekkes av avsatte midler til tilskudd 2106 (1,7 mill. 

kroner i tilskuddstabellen i Handlingsprogram 2016-2019).  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste  

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år  

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene basert 

på kommuneplanens langsiktige del.  

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler 

og anvendelsen av disse i budsjettåret.  

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.  

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og bygge 

opp egenkapital til investeringer.  

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.  

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til  

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte  

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er kommunestyret 

selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 

 
Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet.  

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 for 

formannskapet i møte 20.10.2015.  

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen er rådmannens forslag til 

betalingsreglement for 2016 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 03.11.2015. Budsjett- og  

handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  
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04.11. – 17.11.2015. Endelig behandling i formannskapet 01.12.2015 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 10.12.2015. 

 

Økonomiske forhold 
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter skal 

det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 
Angående forslag til vedtak punkt 12 - Tilskudd 2016: Det er mottatt søknader om tilskudd 2016 

fra ulike organisasjoner. Disse søknadene ligger som vedlegg til denne saken. Rådmannen har i 

forslag til vedtak lagt inn beløp som avviker fra søknadsbeløpet på følgende grunnlag; 

- Kistefossmuseet mottok i 2015 kr 50.000 i tilskudd fra kommunen (fra formannskapets 

disposisjonskonto). Rådmannen ser ikke mulighet for å øke beløpet innenfor de rammer som er til 

rådighet. 

- Ringerike og Hole Røde Kors – vann- og elveredning har også tidligere år søkt om driftsstøtte 

til samme formål, men har ikke fått tildeling fra kommunen. Rådmannen ser ikke mulighet for å 

kunne innvilge driftsstøtte i 2016 innenfor de rammer som er til rådighet. 

- Ringerike og Hole røde Kors – leksehjelp og flyktningarbeid har i 2015 mottatt samme beløp 

som det søkes for i 2016. Rådmannen foreslår at driftsstøtten tildeles også i 2016. 

- Tour of Norway mottok i 2015 kr 125.000 i tilskudd fra kommunen (fra formannskapets 

disposisjonskonto). Rådmannen ser ikke mulighet for å innfri søknaden om kr 250.000 innenfor 

de rammer som er til rådighet, men foreslår å videreføre samme nivå som 2015. 

- Ringerike etablerersenter mottok i 2015 kr 250.000 i driftstilskudd fra kommunen. Rådmannen 

foreslår å videreføre samme beløp i 2016 selv om det er søkt om 265.000. 

- Austjord musikkorps mottok i 2015 kr 10.000 i støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å 

videreføre samme beløp i 2016 og ikke øke til kr 20.000 som det er søkt om. 

- Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 2008 mottatt årlig støtte på kr 550.000 fra kommunen. 

Rådmannen foreslår å videreføre dette inn i 2016. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut 

til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder likevel 

ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 
  

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Omorganiseringer og høyt fokus på effektivisering de siste 2 årene 

har ført til at dette har bedret seg, men kommunen er ennå ikke økonomisk robust nok til å 

finansiere investeringer med nok egenkapital, møte en ønsket vekst i befolkningen eller takle 

uforutsette utgifter uten å måtte justere på tjenesteleveransen til innbyggerne.  

Ringerike kommune forvalter mer enn 2 milliarder kroner. Fellesskapets ressurser skal forvaltes 

til det beste for innbyggerne og hver dag bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. Innbyggerne 

skal få så gode tjenester som mulig innenfor de rammene kommunen har. Etter at årsregnskapet 

for 2015 er avsluttet vil kommunen ha dekket alt av tidligere års merforbruk og ikke lenger være 

notert på ROBEK-listen. Fokuset fremover vil være å skape gode tjenester, legge til rette for 

vekst og fornying og skape et økonomisk fundament som gjør at kommunen unngår 

regnskapsmessige merforbruk i fremtiden.  

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere 

kompetanse. Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Målet 

er hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.  
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Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å modernisere driften og legge til rette for 

befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med flere plasser. Nye omsorgsboliger i 

helsesektoren skal igangsettes, og bygging av nytt renseanlegg ved Monserud fortsetter..  

Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne også i denne programperioden vil få tjenester 

som holder en kvalitet som er på et godt nivå. Driften bygger videre på nivåene fra 2015 med 

noen justeringer som beskrives under hvert rammeområde i rådmannens forslag til 

Handlingsprogram 2016-2019.  

I budsjett 2016 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens 

arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil 

være viktig for å kunne gjennomføre de planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede 

veksten som kommer også etter 2019. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på 

skatteinntekter og rammetilskudd, at det er behov for økte inntekter eller reduksjon av kostnader i 

planperioden for å få til avsetninger til disposisjonsfond i kombinasjon med nye økonomiske 

utfordringer som kommer i perioden.  

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og vår 

kommune møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den økte 

veksten først vil komme fra 2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. 

Utfordringene i tjenestetilbudet overfor innbyggerne må løses på en god og effektiv måte 

innenfor dagens ressursramme i handlingsplanperioden.  

Vi bygger fremtidens Ringerike.   

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2016- 2019, budsjett 2016 (rådmannens forslag)  

2. Betalingsreglement 2016 

3. Saksprotokoll sak 103/15 fra formannskapets møte 03.11.2015 

4. 7 søknader om tilskudd 2016  

5. Søknad om tilskudd 2016 fra Skiforeningen (Foreningen til ski-idrettens fremme) 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9865-3   Arkiv: F30  

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - bolig for mindreårige 

asylsøkere i Færdenmarka  

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen dat. 01.12.15. 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1534-58   Arkiv: Q62 &13  

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringeriksbanen og E16 

Skaret/Ramsar-rapport  

 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe. 

 
 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Til ordfører Kjell Hansen

Følgende interpellasjon sendes til kommunestyrets møte for LO.L2

I nternasjonale forpliktelser og nasjonale perspektiver

I forbindelse med det såkalte "Forprosjektet" t¡l E1 6/bane skal det velges mellom 3

foreslåtte alternativer.
I Ramsars rapport som tar stilling til dette, nevnes en delt løsning som til nØd kan være

akseptabel ut ifra et naturvernperspektiv
(med vei over Steinsletta og tog langs Monserud-linja). Norge har forpliktet seg til å følge

Ramsar-konvensjonen ved å skrive under på den.

Norge har i tillegg et klimaforlik som gir føringer som ikke overholdes i KVU-forslagene.

Dette reiser prinsippielle spørsmå1, og det er grunn til å spørre hva Ringerike kommune og

ordføreren nå vil gjøre videre.

Knut Arild Melbøe, MDG

I

Dokid:
1 5120029
(1 5t1 534-57)
lnternasjonale
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2424-21   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget – protokoll nr. 5/15  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Kontrollutvalgets protokoll nr. 5/15 tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2015. 

 
 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



KON TROL L U TVAL G E T

Til stede

Forfall

Sekretær

Revisjonen

Administrasjonen

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 341 1 5 Protokoll fra møte nr. 04/15 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvaleet;

Protokoll fra møte m. 041 I 5 godkjennes.

Sak 35/1 5 Status for den økonomiske situasjonen per 31.07.15

Behandling:

Kommunalsjef for økonomi orienterte om den økonomiske situasjonen per

31.07.2015. Følgende forhold ble blant annet omtalt (stikkordsmessig):

PROTOKOL L 05/15

fra møte i kontrollutvalget23. september 2015

Leder Jan L. Stub, Trond Hjerpseth, Karsten Lien, Iren Parthaugen og

Ulf Magnussen (varamedlem)

Kjersti Nyhus

Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn I S

Leder for forvaltningsrevisj on Torkild Halvorsen,

Buskerud Kommunerevisjon I KS

Kommunalsjef for økonomi Gyrid Løvli (sak 35/15)

Dokid:
15117 164
(15t2424-1e)
Protokoll 05/15 fra

Negativt awik på cirka kr 15 mill. fra budsjett; vil blir cirka kr 21 mill. i
regnskapsmessig mindreforbruk. Dette er tilstrekkelig til å dekke akkumulert

underskudd.
Fylkesmannen har innvilget laneopptak til investeringer i 2015 til tross for at

kommunen er en Robek-kommune.

Virksomheter/enheter som tidlig på året har meldt om merforbruk, klarer ikke å

hente dette inn. Merforbruket synes imidlertid ikke å øke. lngen nye

virksomheter/enheter som ikke vil klare budsjettet mot slutten av året.

I



KON TROL L U TVAL G E T

Skatteinngang treffer bra på budsjett i kommunen
Inntektsutjevningen forventes å ligge omtrent på budsjett
KI P fikk et godt är iz}l4,lønnsoppgiøret er lavt på grunn av mellomoppgiør. Det

vil bli lavere pensjonsutgifter i 2015. Det antas at det vil bli et negativt
premieawik i 2015, mens det er budsjettert med et positiw premieawik.

Vedtak i kontrollutvalset:

Kontrollutvalget tar redegiørelsen til orientering

Sak36/1 5 Salg av Stranden skole

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet grunnlaget for kommunestyresak 94115 Strsnden slcole - salg
av eiendom.

Vedtak i kontrollutvaleet:

Kontrollutvalget fattet ikke vedtak i saken.

Sak 371 1 5 Sekretæren informerer

Behandling:

Sekretæren informerte om kontrollutvalgets rapporteringer om psykisk helse og

rusomsorg samt offentlige anskaffelser var behandlet i kommunestyret 25. juni 2015.

Imidlertid er ikke kontrollutvalgets behandling og innstilling vedlagt de respektive

kommunestyresakene. Det er derfor rådmannens forslag til vedtak som kommunestyret

har behandlet i den enkelte sak og ikke kontrolluWalgets innstilling.

I kommunestyresak 85115 Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige

anslcøfþlser er rådma¡urens forslag til vedtak annerledes enn kontrollutvalgets forslag

til vedtak i saken.

Vedtnk i kontrollutvslset:

l. Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

2. Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 85/15 og understreker at

kontrollutvalgets innstilling skal følge med til kommunestyrets behandling.
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Sak 38/1 5 Revisor informerer

Behandling:

Revisor Torkild Halvorsen orienterte om følgende:

Forvaltningsrevisjonsrapport om I KT er ikke sluttført på grunn av sykdom. Det vil
bli rapportert til neste møte i kontrollutvalget
Arbeidet med overordnet analyse går som planlagt

Regnskapsrevisjonen er i rute

Møte med rådma¡rnen om regnskapsrevisjonen vil bli avholdt med det første.

Kontrollutvalgets nestleder vil bli forespurt om å delta

Vedtak i kontrollutvalset:

Kontrollutvalget tar revisors informasj on til orientering.

Sak 39/1 5 Plan 2015 for revisjon mv

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til planen.

Vedtak i kontrollutvalset:

Sak 40/1 5 Retningslinjer for forvaltning av kunst i Ringerike kommune

Behandling:

Kontrollutvalget tar Plan 2015 for revisjon mv. til orientering og ber om at den blir
fremlagt i første møte til det <nye> kontrollutvalget.

En e-post fra kulturlederen ble delt ut. Her fremgar blant annet at det fortsatt vil ta tid
å fü en kvalitetssikret oversikt over kunsten.

Vedtak i kontrollutvaleet:

Kontrollutvalget forutsetter at siste rektor ved den nedlagte skole er kontaktet.

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og imøteser revisjonens

tilbakemelding nar administrasjonen har

- ajourført inventarlistenog
- har etablert rutiner knyttet til historiske gjenstander

J
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Sak 4ll15 Status for beboerregnskaper

Behandling:

Kontrollutvalget var tilfreds med revisjonens oppfølging og administrasjonens
tilbakemelding.

Vedtak i kontrollutvalsetr

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 42115 Oppfø lgin g av gi ennomførte fo rvaltningsrevisj onsprosj ekter

Behandling:

Kontrollutvalget var tilfreds med rapporten og drøftet hvorvidt rapporten skulle
oversendes til kommunestyret.

Vedt¡k i kontrollutvalsst:

Kontrollutvalget tar rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon I KS til orientering og

vil følge opp de områdene som har forbedringspotensial i forbindelse med fremtidig
behandling av overordnet analyse og plan for neste kommunestyreperiode.

Sak 43/15 Budsjett 2016 for Tilsyn og kontroll

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til det fremlagte budsjettforslaget.

Vedtak i kontrollutvalset:

Det foreslås at det for 2016 bevilges til sammen kr 2 076 000 til Tilsyn og kontroll i Ringerike
kommune.

Eventuelt
Situasjonen ved Hønefoss syketrjem ble drøftet. Kontrollutvalget ser ikke nærmere på sykehjemmet

nå.
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Problemstillinger knyttet til vannavgift og vannmåler ble drøftet. Kontrollutvalget ser ikke nærmere

på dette området nå.
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Alle vedtak er enstemmige.

Avslutningsvis takket kontrollutvalgets leder Jan L. Stub medlemmene, revisjonen og sekretariatet

for godt samarbeid.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune,23. september 2015

Jan L. Stub

leder

Trond Hjerpseth Iren Parthaugen

Ulf Magnussen Karsten Lien

Kopi : Ordfører og rådmann
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2424-22   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/15  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Kontrollutvalgets protokoll nr. 6/15 tas til orientering. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.2015. 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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P ROTOKOLL 06/15

fra møte i kontrollutvalget 12. november 2015, kl. 08.30 - 10.10.

Til stede Leder Karsten Lien, Ulf Magnussen, Dag Haakon Henriksen, Mary
B. Gravdahl.

Forfall Lise Kihle Gravermoen, Oda Lien.

Sekretær Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn I S

Revisjonen

Administrasjonen Kommunalsjef for økonomi Gyrid Løvli (sak 46/15)

Følgende saker ble behandlet i henhold til oppsatt sakskart:

Sak 441 15 Protokoll fra møte nr.05/15 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:
Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak i kontrollutvaleet:
Protokoll fta møte nr. 05/ I 5 godkjennes.

Sak 45/1 5 Presentasjon av kontrollutvalg og sekretariat

Behandling:
Som en oppstart for nyvalgt kontrollutvalg ble det giennomført en presentasjonsrunde.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 4611 5 Status for den økonomiske situasjonen pr. 30.09.15

Behandling:
Kommunalsjef for økonomi orienterte om kommunens økonomiske situasjonen pr
30.09.15. TertialrapportZ.þfüal er akkurat lagt frem for kommunestyret og

kontrollutvalget fikk detaljert informasjon om det som ble rapportert der.
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Det ble stilt spørsmål og gitt svar om økonomi vedr. kommunens flyktninger.

Etter innspill i kontrollutvalget skal det til neste møte gis en orientering vedr. nytt
renseanlegg på Nes i Å¿at. Da med fokus på prosjektets fremdrift og om prosjektet

giennomføres i tråd med budsjett.

Vedtak i kontrollufvaleet:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 471 1 5 Gjennomgang ay det praktiske arbeidet i kontrollutvalget

Behandling:
Kontrollutvalget foretok en gjennomgang av praktiske ordninger som skal gielde for
kontrollutvalget.

Vedtak i konfrollutv¡lset¡
Innkalling/sql<sdohtmenter-hvordan skal disse sendes ut.

Pr. post til faste medlemmer.
På e-post til faste medlemmer og vararepresentanter.

Utþrming og godkjenning av protoknller.
Protokoller skrives på ordinært vis og sendes ut til giennomsyn straks etter møtet.

Etter <forhåndsgodkjenning> legges protokollen ut på nett og sendes politisk
sekretariat i Ringerike.

Melding omþrfall.
Melding om forfall meldes til sekretariatet snarest mulig. Sekretariatet har ansvaret for
å innkalle vararepresentant.

Taushetsplíh.
Kontrollutvalget ble orientert om følgende:
For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gielder forvaltningslovens

alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jfr. forskrift om kontrollutvalg $ 5 og

forvaltningslovens $ 1 3.

Det ble bestemt at utvalgets medlemmer/vara- representanter skriver under på

kommunens taushetserklæring.

Kont r ol lutv alge ts l<nnt a lct ut ad (mo t me di a).

Kontrollutvalget bestemte at det er kontrollutvalgets leder som håndterer

kommunikasjonen utad.

Informasj on om kontrollutvalget til lcommune styret.

Kontrollutvalgets leder tar kontakt med ordfører med spørsmål om mulighet for å

informere om kontrollutvalgets arbeid under folkevalgtopplæringen.

2



KON TROL L U TVAL G E T

Opplæring.
Det er planlagt folkevalgt-opplæring for politikerne i kommunen.
For kontrollutvalget vil det også bli opplæring om konhollutvalgets oppgaver i regi av

sekretariatet.

Annonsering.
Sekretariatet må sørge for at kontrollutvalgets møter kommer med i kommunens

møteannonse i Ringerikes Blad.

Invitasjoner.
Kontrollutvalget vil invitere ordfører og rådmann til kontrollutvalget minst en gang

pr.år.

Sak 48/1 5 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren informerte om følgende saker:

Brev sendt til Ringerike kommune fra sekretariatet som påpeker feil ved oversendelse

av kontrollutvalgets saker når disse oversendes kommunestyret.

Statusrapport fra revisjonen om regnskapsrevisjon 2015, overordnet analyse og
forvaltningsrevisjonsprosjekt I KT- sikkerhet og personvern.

Kontrollutvalgskonferansen 20 1 6.

Vedt¡k i kontrollutv¡lset:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Sekretariatet melder på leder og to av kontrollutvalgets medlemmer til
Kontrollutvalgskonferansen 20 1 6.

Sak 491 1 5 Plan 2015 for revisjon mv.

Behandling:
Plan 2015 for revisjon mv. for Ringerike kommune ble fremlagt til orientering for
kontrollutvalget.

Vedtak i kontrollutvrlset:
Kontrollutvalget tar Plan 2015 for revisjon mv. til orientering.
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Sak 50/1 5 Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid?

Behandling:
Veileder <Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeiö ble fremlagt for
kontrollutvalget som en orientering om sentrale tema og spørsmål knyttet til
kontrollutvalgets arbeid.

Vedtak i kontrollutvalset:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Eventuelt:
Kontrollutvalgets leder møter i representantskapet til Buskerud Kommunerevisjon I KS.
Hvem stiller som vararepresentant for leder? Spørsmålet avklares.

Alle vedtak er enstemmige.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 12. november 2015

Karsten Lien
leder

Dag Haakon Henriksen

Ulf Magnussen MaryB. Gravdahl

4

Kopi : Ordfører og rådmann



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9581-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 117/15 

 

Månedsrapport oktober 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Månedsrapport oktober tas til orientering 

2. Følgende budsjettkorrigeringer foretas i investeringsregnskapet: 

a. Budsjettmidler fra fire IKT- prosjekter samles på overordnet prosjekt «0700 

IKT- investeringer» slik: 

Debet 020060.624000.120.0700      kr 1 099 180,91 

Kredit 020061.657000.120.0731     kr    300 000,- (IKT-investeringer på 

tekniske områder) 

Kredit 020060.624000.120.0788     kr    299 275,34 (IT – prosjekt skrivere) 

Kredit 020060.624000.253.0789     kr    321 323,16 (IT – elektronisk 

meldingsutveksling) 

Kredit 027000.624000.120.0790     kr    178 582,41 (Visma) 

b. Det foretas en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 0405 

Krakstadmarka til overordnet prosjekt 14000 Samferdsel for å dekke deler av 

merforbruket på utbedring og støytiltak i Tyristrandgata slik: 

 Debet 023000.657000.332.14000    kr 1 006 755,64 

Kredit 023000.652000.315.0405     kr 1 006 755,64 

c. Budsjettmidler fra prosjekt 0196 Skilt og fartshemmende tiltak og 0502 Biler 

og større materiell omdisponeres til prosjekt 0501 Maskinpark slik: 

 Debet 021000.655000.332.0501     kr 1 975 683,71 

Kredit 025000.655000.332.0196    kr    468 456,71 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 1 507 227,00 

d. Resterende bevilgning på prosjekt 0502 gjelder krematoriet og omdisponeres 

til prosjekt 0227 Krematoriet slik: 

Debet 023000.656000.393.0227     kr 435 000,- 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 435 000,- 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9581-1   Arkiv:   

 

Månedsrapport oktober 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Månedsrapport oktober tas til orientering 

2. Følgende budsjettkorrigeringer foretas i investeringsregnskapet: 

a. Budsjettmidler fra fire IKT- prosjekter samles på overordnet prosjekt «0700 

IKT- investeringer» slik: 

Debet 020060.624000.120.0700      kr 1 099 180,91 

Kredit 020061.657000.120.0731     kr    300 000,- (IKT-investeringer på 

tekniske områder) 

Kredit 020060.624000.120.0788     kr    299 275,34 (IT – prosjekt skrivere) 

Kredit 020060.624000.253.0789     kr    321 323,16 (IT – elektronisk 

meldingsutveksling) 

Kredit 027000.624000.120.0790     kr    178 582,41 (Visma) 

b. Det foretas en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 0405 

Krakstadmarka til overordnet prosjekt 14000 Samferdsel for å dekke deler av 

merforbruket på utbedring og støytiltak i Tyristrandgata slik: 

 Debet 023000.657000.332.14000    kr 1 006 755,64 

Kredit 023000.652000.315.0405     kr 1 006 755,64 

c. Budsjettmidler fra prosjekt 0196 Skilt og fartshemmende tiltak og 0502 Biler 

og større materiell omdisponeres til prosjekt 0501 Maskinpark slik: 

 Debet 021000.655000.332.0501     kr 1 975 683,71 

Kredit 025000.655000.332.0196    kr    468 456,71 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 1 507 227,00 

d. Resterende bevilgning på prosjekt 0502 gjelder krematoriet og omdisponeres 

til prosjekt 0227 Krematoriet slik: 

Debet 023000.656000.393.0227     kr 435 000,- 

Kredit 021000.656000.190.0502    kr 435 000,- 

::: 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 mindreforbruk i forhold til 

budsjett på 2,4 mill. kroner. Årets avsetninger («overskudd») vil dermed bli ca 35 mill. 

kroner dersom regnskapet blir slik årsprognosen antyder. Det er i 2. tertial gjort 

omdisponeringer i budsjettet slik at budsjetterte avsetninger («overskudd») nå er 32,5 mill. 

kroner. Resultatet er bedret med ca 8 mill. kroner sammenlignet med forrige månedsrapport. 

De største endringene er innenfor samfunn (tekniske områder) og helse og omsorg. 

 

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 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,4 mill. kroner. Avvik mellom budsjett og 

årsprognosen bedres med 12 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette skyldes 

hovedsakelig reduksjon i årets avsetninger til disposisjonsfond med 4 mill. kroner, bedret 

prognose hos Helse og omsorg med 5 mill. kroner og en bedring av prognosen til Samfunn 

med 3 mill. kroner . 

I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport ble det vedtatt endringer i årets 

avsetninger. Årets avsetning til disposisjonsfond ble redusert med 4 mill. kroner og midlene 

ble fordelt til ulike rammeområder. Dette påvirker årsavviket som er endret fra 9,2 mill. 

kroner negativt til 2,4 mill. kroner positivt.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

-8 435 -145 987 -2 446 0 2 446 -9 219

4 295 4 660 6 352 6 552 200 3 % 200

80 338 75 464 91 282 92 463 1 181 1 % 70

158 390 144 562 173 340 172 110 -1 230 -1 % -1 145

209 823 206 345 252 985 252 087 -898 0 % -1 048

88 631 100 458 119 198 120 390 1 191 1 % -280

10 690 17 987 23 706 23 629 -78 0 % -1 739

555 680 519 653 620 397 615 228 -5 168 -1 % -10 067

124 621 89 473 125 810 127 621 1 811 1 % -1 389

-10 921 -66 335 -5 490 -4 444 1 047 24 % 1 788

-1 238 417 -1 268 393 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -6 160

8 430 30 138 87 273 97 823 10 550 11 % 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

 
 

Etter budsjettkorrigeringene i 2. tertial viser nå de fleste områdene et mindreforbruk i 

forhold til budsjett. Samfunn har i løpet av høsten endret årets forventede budsjettavvik fra 

negativt til positivt. Enkelte enheter innenfor grunnskole, barnehage og helse og omsorg har 

hatt utfordringer gjennom året som gjør at disse viser et merforbruk. Disse følges opp av 

kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger og tilpasse driften før vi starter på 

nytt budsjettår 1.1.2016. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten 

av dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 3 mill. kroner 

for driftsområdene. Dette oppveies av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 5 mill. 

kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   



 

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 6 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 enn budsjettert. 

 

Ringerike kommune har, i revidert budsjett 2015, budsjettert med et «overskudd» på 32,5 

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 om lag 35 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 

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: 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.   

Det foreslås endringer i investeringsbudsjettet. Endringene får ingen praktisk betydning i 

forhold til gjennomføring eller fremdrift i prosjektene, men er kun en intern flytting av 

midler for å samle bevilgninger på et overordnet nivå. Unntaket er vedtaks punkt 2b, 

prosjekt 0405 Kragstadmarka, hvor ubrukte midler overføres til prosjekt 14000 Samferdsel 

for å dekke deler av merforbruket på utbedring og støytiltak i Tyristrandgata.  

 

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 regnskapsresultat i tråd med budsjettet 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 oktober 2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2015 

 

 

 

 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 31.10.2015. 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 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,4 mill. kroner. Avvik mellom budsjett og årsprognosen 

bedres med 12 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette skyldes hovedsakelig reduksjon i årets 

avsetninger til disposisjonsfond med 4 mill. kroner, bedret prognose hos Helse og omsorg med 5 mill. 

kroner og en bedring av prognosen til Samfunn med 3 mill. kroner . 

I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport ble det vedtatt endringer i årets avsetninger. 

Årets avsetning til disposisjonsfond ble redusert med 4 mill. kroner og midlene ble fordelt til ulike 

rammeområder. Dette påvirker årsavviket som er endret fra 9,2 mill. kroner negativt til 2,4 mill. 

kroner positivt.  

 

Etter budsjettkorrigeringene i 2. tertial viser nå de fleste områdene et mindreforbruk i forhold til 

budsjett. Samfunn har i løpet av høsten endret årets forventede budsjettavvik fra negativt til positivt. 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

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

-8 435 -145 987 -2 446 0 2 446 -9 219

4 295 4 660 6 352 6 552 200 3 % 200

80 338 75 464 91 282 92 463 1 181 1 % 70

158 390 144 562 173 340 172 110 -1 230 -1 % -1 145

209 823 206 345 252 985 252 087 -898 0 % -1 048

88 631 100 458 119 198 120 390 1 191 1 % -280

10 690 17 987 23 706 23 629 -78 0 % -1 739

555 680 519 653 620 397 615 228 -5 168 -1 % -10 067

124 621 89 473 125 810 127 621 1 811 1 % -1 389

-10 921 -66 335 -5 490 -4 444 1 047 24 % 1 788

-1 238 417 -1 268 393 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -6 160

8 430 30 138 87 273 97 823 10 550 11 % 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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Enkelte enheter innenfor grunnskole, barnehage og helse og omsorg har hatt utfordringer gjennom 

året som gjør at disse viser et merforbruk. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å 

finne gode løsninger og tilpasse driften før vi starter på nytt budsjettår 1.1.2016. Tiltak som vil gi 

innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen som i denne 

rapporten viser merforbruk på 3 mill. kroner for driftsområdene. Dette oppveies av et samlet 

mindreforbruk/ merinntekter på 5 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

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 6 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 enn budsjettert. 

Ringerike kommune har, i revidert budsjett 2015, budsjettert med et «overskudd» på 32,5 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 om 

lag 35 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:  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 et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. 

 

Avvik fra budsjett endrer seg med 1,1 mill. kroner siden forrige rapport. 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 blir lavere enn budsjettert.  

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.  

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 4 295 4 660 6 352 6 552 200 3 % 200

Driftsutgifter 5 162 5 535 6 747 6 947 200 3 % 200

Driftsinntekter -866 -875 -395 -395 0 0 % 0

Folkevalgte og revisjon

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 80 338 75 464 91 282 92 463 1 181 1 % 70

Driftsutgifter 86 066 84 694 100 596 100 687 91 0 % -792

Driftsinntekter -5 729 -9 230 -9 314 -8 224 1 090 -13 % 862

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 1,2 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 tildelte 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 og 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 0,9 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 drifter innenfor budsjetterte 

rammer. 

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 

må ses i sammenheng med økte inntekter (refusjon fra staten) på området «Avsetninger, 

overføringer».  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 158 390 144 562 173 340 172 110 -1 230 -1 % -1 145

Driftsutgifter 181 458 169 369 200 907 198 504 -2 403 -1 % -2 134

Driftsinntekter -23 070 -24 807 -27 567 -26 394 1 173 -4 % 990

Barnehage

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 209 823 206 345 252 985 252 087 -898 0 % -1 048

Driftsutgifter 253 797 250 983 314 373 313 829 -544 0 % -1 303

Driftsinntekter -43 975 -44 638 -61 388 -61 742 -354 1 % 255

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 mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. 

 

Avviket i årsprognosen bedres med nesten 1,5 mill. kroner fra forrige måned. Dette skyldes 

budsjettkorrigering i 2. tertial på 1,1 mill. kroner. Det ble også gjort en budsjettkorrigering på 0,3 mill. 

kroner i forbindelse med styrking av smittevern. Det har vært utfordrende å rekruttere riktig 

kompetanse på kort varsel, og utfordringen er midlertidig løst med interne ressurser.  

Det er nå god økonomisk kontroll og drift innenfor budsjetterte rammer. Tjenestevolumet her preges 

imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom året, spesielt gjelder dette barnevern og 

avlastningstjenester. Dette vil kunne påvirke prognosen helt frem til endelig regnskapsresultat 

foreligger i februar. 

 

Kulturtjenesten 
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur. 

Årsprognosen viser drift innenfor budsjetterte rammer. 

 

Kulturtjenesten ble i 2. tertial tildelt 1,7 mill. kroner i økt budsjettramme. Avviket endrer seg derfor 

fra forrige måned. Det reviderte budsjettet tar nå høyde for fortsatt drift av Ringerikshallen og økte 

overføringer til tros- og livssamfunn.  

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 88 631 100 458 119 198 120 390 1 191 1 % -280

Driftsutgifter 93 556 111 164 135 780 133 768 -2 012 -2 % -3 585

Driftsinntekter -4 922 -10 706 -16 581 -13 378 3 203 -24 % 3 305

Spesielle tiltak barn og unge

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 10 690 17 987 23 706 23 629 -78 0 % -1 739

Driftsutgifter 15 672 23 225 27 678 27 353 -325 -1 % -1 549

Driftsinntekter -4 984 -5 238 -3 972 -3 725 247 -7 % -190

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 5,2 mill. kroner.  

 

Forventet merforbruk reduseres med 4,9 mill. kroner siden forrige månedsrapport. Flere av 

enhetene melder bedret økonomisk prognose og forbedrer samlet prognosen med over 2 mill. 

kroner siden forrige rapport. Det er en bedret prognose for refusjonsinntekter for ressurskrevende 

brukere, kjøp av institusjonsplasser og inntekter hos Ringerikskjøkken. 

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 utvikling i 

salgsinntektene siste halvår, 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 som viser mindreforbruk på 1 mill. 

kroner. 

NAV melder om en marginal økning i utbetaling av sosialstønad sammenlignet med fjoråret. Årets 

budsjett ligger noe lavere enn fjorårets regnskapsresultat, og prognosen viser derfor et merforbruk 

på nesten 2 mill. kroner i forhold til budsjett. 

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 som i denne rapporten viser merinntekter på 0,9 mill. kroner. 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 555 680 519 653 620 397 615 228 -5 168 -1 % -10 067

Driftsutgifter 710 238 695 101 823 510 815 712 -7 798 -1 % -9 784

Driftsinntekter -154 558 -175 447 -203 113 -200 484 2 629 -1 % -284

Helse, omsorg og velferd
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Samfunn (Tekniske områder)  
Inneholder brann og redning, miljø- og arealforvaltning, teknisk forvaltning, teknisk drift og 

utbygging. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. 

 

Forbedring i årsprognosen på 3,2 mill. kroner. En gjennomgang av aktivitet i forhold til investeringer 

viser at 2 mill. kroner skal belastes ulike investeringsprosjekter og dermed ut fra driftsregnskapet. 

Det er også høy aktivitet hos byggesak og plankontoret, og inntektene ser ut til å bli om lag 1,5 mill. 

kroner høyere enn tidligere beregnet.  

Ordinær drift for alle enheter innenfor rammeområdet viser budsjettbalanse eller et mindreforbruk, 

som oppveier for ikke-budsjetterte fondsavsetninger på om lag 7 mill. kroner 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 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.  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 124 621 89 473 125 810 127 621 1 811 1 % -1 389

Driftsutgifter 269 564 198 996 255 759 251 711 -4 048 -2 % -3 780

Driftsinntekter -144 942 -109 523 -129 950 -124 091 5 859 -5 % 2 391

Samfunn

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -10 921 -66 335 -5 490 -4 444 1 047 -24 % 1 788

Driftsutgifter 111 -17 098 95 250 83 698 -11 552 -14 % -10 511

Driftsinntekter -11 029 -49 236 -100 740 -88 141 12 599 -14 % 12 299

Avsetninger, overføringer
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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. 

 

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. 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 238 417 -1 268 393 -1 497 299 -1 503 459 -6 160 0 % -6 160

Driftsutgifter 17 108 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 238 434 -1 268 502 -1 497 506 -1 503 666 -6 160 0 % -6 160

Skatt og rammetilskudd

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr okt) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 8 430 30 138 87 273 97 823 10 550 11 % 10 550

Driftsutgifter 51 220 54 330 138 801 142 901 4 100 3 % 29 761

Driftsinntekter -42 790 -24 191 -51 528 -45 078 6 450 -14 % -19 211

Finans
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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. 

 

 

6. Bemanningsutvikling 
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må 

utføres ved hjelp av ansatte. 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 7 årsverk ved utlønning i november sammenlignet med januar. 

Samtidig er antall ansatte redusert med 37.  

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 218 årsverk er lønnet i november for utført arbeid i oktober. I årene 2012-2014 har 

gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår 

mellom 215 og 260. 

  

Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.06.2015 12.11.2015

Antall årsverk 1715 1717 1701 1710

Antall ansatte 2262 2245 2222 2208

Årsverk timeansatt 214 198 177 218
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Lønnsutviklingen fra 2014 til 2015 i perioden januar til oktober viser at brutto lønnskostnader (uten 

pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til 

2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har gått noe 

ned, som antyder lavere antall langtids sykefravær/ fødselspermisjoner.  

 

Tall i 1000 kr Jan-Okt 2015 Jan-Okt 2014

Brutto lønnskostnader* 790 926 787 230

- Refusjon fra NAV -47 697 -49 982

= Netto lønnskostnader 743 229 737 248

* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9338-4  Arkiv: 231 M6  

 

Sak: 120/15 

 

Renovasjonsgebyr  2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2016 

vedtas; 

 

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker)  kr. 2 380.- 

2) Husholdningsavfall (240l dunker)   kr. 3 808.- 

3) Husholdningsavfall (360l dunker)   kr. 7 140.- 

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei; 

10-30 m        kr. 300.- 

30-50 m       kr. 550.- 

50-100 m       kr. 800.- 

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret  kr. 200.- 

 

4) Hytteavfall      kr. 930.- 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9338-3   Arkiv: 231 M6  

 

Renovasjonsgebyr  2016  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2016 

vedtas; 

 

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker)  kr. 2 380.- 

2) Husholdningsavfall (240l dunker)   kr. 3 808.- 

3) Husholdningsavfall (360l dunker)   kr. 7 140.- 

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei; 

10-30 m        kr. 300.- 

30-50 m       kr. 550.- 

50-100 m       kr. 800.- 

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret  kr. 200.- 

 

4) Hytteavfall      kr. 930.- 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 
Beskrivelse av saken 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS utfører renovasjon av husholdningsavfall i 

Ringerike kommune. Styret i HRA har godkjent budsjett for 2016 og langtidsbudsjett for 

perioden 2017-2019. Dette ble fremlagt for HRAs eiere på høstmøtet 28 oktober. Det årlige 

gebyr for denne tjenesten vedtas av kommunestyret i de respektive deltakerkommunene. 

 

Innsamling og behandling av husholdningsavfall er selvkostbasert.  



 

Rådmannens vurdering 
Forslag til gebyrer for husholdningsavfall fra HRA har en beskjeden økning fra 2015. For 

standard husholdningsabonnement og hytterenovasjonsabonnement er økningen 2,1%. Siden 

gebyrene ikke hadde økning fra 2014 til 2015 gjenspeiler endringen lønns- og prisøkning 

over to år. 

 

Gangtillegg for dunker plassert mer enn 10 meter fra kjørbar vei økes med kr. 30.- for alle 

satser. 

 

Fradrag for egenkompostering og andel til etterbruksfond for deponi er uendret fra 2015. 

 

Rådmannen vurderer at den beskjedne økning i gebyrene de siste årene delvis kan tilskrives 

et lavt rentenivå på lånekapital, men også må innebære at HRA drives på en effektiv måte til 

beste for abonnentene. 

 

Rådmannen tilrår at HRAs foreslåtte renovasjonsgebyr vedtas for Ringerike kommune for 

2016. 

 

Vedlegg 

 

Lenker 

 
Brev fra HRA med forslag til renovasjonsgebyr 2016 

 

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, 16.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 







 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/289-13  Arkiv: PLN 378  

 

Sak: 124/15 

 

2.gangs behandling av planforslag Detaljregulering 378 Nerbytunet 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_378 detaljregulering for "Nerbytunet" med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas.  

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna-

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

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.: 14/289-12  Arkiv: PLN 378  

 

Sak: 83/15 

 

2.gangs behandling av planforslag Detaljregulering 378 Nerbytunet 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_378 detaljregulering for "Nerbytunet" med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas.  

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna-

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, 

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

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015: 

 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/289-11   Arkiv: PLN 378  

 

Detaljregulering 378 Nerbytunet - 2. gangs behandling av 

planforslag 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_378 detaljregulering for "Nerbytunet" med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas.  

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna-

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, 

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

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Forslagsstiller ønsker å regulere for utvikling av 26 boliger, både eneboliger, rekkehus og 

firemannsboliger. Tomten er i dag LNF område. 

Forslaget er godt bearbeidet og tar for seg viktige momenter med utbygging på tomten. 

Tomten ligger i tilknytting til Bånntjernveien og Ringkollveien. I området er det fra før et 

godt etablert boligområde. Planen er endret ved at gangveien er flyttet av hensyn til bevaring 

av rødlistearten Dragehode som ble påvist under kartleggingen av biologisk mangfold.  

 

Innledning / bakgrunn 
Tomten er deler av Berg gård hvor det tidligere har blitt drevet med grisehold som nå er 

opphørt hovedsakelig på grunn av konflikt (lukt) med omkringliggende boliger. Det anses 

ikke økonomisk lønnsomt med annen drift enn intensivt husdyrhold og nærheten til 

omkringliggende boligområder medfører at arealet er uegnet til dette. Planarbeidet ble startet 

opp politisk uten forutgående omdisponering av LNF i kommuneplanen. Rådmannen 

anbefalte denne løsningen da arealet ble ansett uegnet til fortsatt husdyrdrift og ble vurdert å 



være en forutsetning for å skape økonomisk grunnlag for gjennomføring av teknisk 

infrastruktur (gangvei og busstopp) som muliggjør realiseringen av regulerte tomter i 

området. 

Som følge av funn av rødlistearten "Dragehode" ble gangveien flyttet fra nordsiden til 

sørsiden av Fv 164. Dette medførte edringer av en slik grad at det var nødvendig med ny 

begrenset høring der berørte parter fikk anledning til å uttale seg i saken.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 15.11.12, sak 138/12, 

oppstart av detaljregulering for Nerbytunet. 

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 10.06.13 sak 

80/13.  

 
Beskrivelse av saken 
 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med naturmiljønotat 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. (Se link). 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner i området er: NR 202 Havna Haug, 

202-5 Havna Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka. 

Hoveddelene av planområdet er i dag uregulert. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er listet under. Som følge av omfanget av 

endringene ble forslaget sendt på en begrenset høring til berørte parter. 

Detaljert gjennomgang av endringene etter 1.gangs behandling fremgår av oppsummering av 

merknader med oppfølging, vedlegg 6. 

 

Plankart 

 Stenging av avkjørsel fra eiendom 103/12 mot Fv164 og sikring av rett til ny atkomst 

over planområdet. 

 Gang/sykkelvei er flyttet fra nordsiden av Fv. 164 til sørsiden av Fv. 164.  

 Planavgrensningen er utvidet til å gjelde fullt tverrsnitt av fv. 164 og Bånntjernveien. 

 Frisiktsoner og målsetting av anlegg er påført plankartet for bedre leselighet. 

 Areal for bebyggelse er delt inn i BKS1 – BKS2 med tilhørende byggegrenser. 

 Utnyttelse er ført på plankartet. 

 Byggegrense mot nord er økt fra 10 til 15meter 

 



Bestemmelser 

 Rekkefølgen er endret i tråd med praksis i Ringerike for å bedre forståelse og senere 

byggesaksbehandling etter planen. 

 Reguleringsformål – Endret i henhold til nye tegneregler 

 Nytt krav om stenging av eksisterende avkjørsel og opparbeiding av ny til eiendom 

gnr 103/12 er tatt inn. 

 Tillatt antall boenheter reduseres fra 30 til 26. 

 Maksimal takvinkel økes til maks 27grader for å muliggjøre tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse 

 Bestemmelsene åpner for å etablere busstopp som kantstopp.  

 Som følge av oppdelingen i BKS1 og BKS2 er det gjort justeringer av 

bestemmelsene slik at det er mulig å bygge ut boligene med utkjøring direkte til 

Bånntjernveien før felles avkjørsler og lekeplass er opparbeidet. Dette er gjort for å 

lette finansieringen av utbyggingen. Fellesanleggene anses heller ikke som 

nødvendige å gjennomføre før bygging av boligene i BKS1 med tanke på behov for 

arealer til lek da dette kan løses på egen tomt. For BKS2 inntrer kravet som før. 

 Krav til sikring av avfallhåndtering, snøopplag, felles lekeareal og stiforbindelse tas 

inn. 

 Krav om kartlegging av naturmangfold tas ut da punktet kartlegging er utført og 

erstattes av krav om plan for bl.a. bevaring av kantvegetasjon og massehåndtering. 

Det legges også inn en skjerpelse i forhold til bevaring av vegetasjon og forebygging 

av støv og støyplager ved at "kan" endres til "skal" 

 

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 22.06.13-31.08.13. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt.  

Som følge av endringen av plassering av gangvei var det nødvendig å foreta et nytt 

begrenset ettersyn.  Hovedtrekkene i uttalelsene til offentlig ettersyn og begrenset ettersyn er 

referert og kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

opprettholdt ved begrenset ettersyn av planforslaget. Etter dialog og justeringer i 

planforslaget er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til planen fremgår av vedlegg 

7, 12 og 16 samt vedlegg 6 "sammendrag av høringsuttalelser og innsigelser". 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF. Planforslaget er i 

strid med overordnet plan. Det ble likevel ansett forsvarlig å starte opp arbeidet under 

forutsetning om at relevante forhold som berører området i tilstrekkelig grad ble utredet. 

 



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

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

Formannskapet. 

 
Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 11 dekar.  

Konflikt med omkringliggende boliger gjør arealene mindre egnet til landbruk og planen 

anses svært viktig for finansiering av gangvei og kryss mot fylkesvei som ligger som 

forutsetninger for flere omkringliggende boliger.  

 

 

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

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlegg 6. 

Endringen ved omlegging av gangveien som følge av funnene i kartlegging av 

naturmangfold har medført vesentlige endringer både for planforslaget og for berørte 

grunneiere. Rådmannen anser imidlertid at endringen ikke har vesentlige negative 

konsekvenser for planforslaget. Det anses uheldig at ytterligere 290m2 dyrket mark blir 

nedbygget som følge av etableringen av gangvei, men at dette er akseptabelt ut fra hensynet 

om å sikre myke trafikanter og at omplasseringen var nødvendig av hensyn til den nasjonalt 

truede planten dragehode. Innspillene i saken har før ført til en reduksjon av antall boenheter 

som etter rådmannens syn gir en plan med bedre muligheter for å skape attraktive felles og 

lekearealer. Det er også tatt inn føringer om opprettholdelse av sti over området som sikrer 

allmennheten tilgang til bakenforliggende områder. Innspillene har i stor grad blitt 

innarbeidet i planforslaget og medvirket til at forslaget etter rådmannens syn fremstår som 

en robust plan som tilrettelegger for gode bokvaliteter og uteområder samtidig som viktige 

naturverdier hensyntas på en god måte. 

 

Innsigelser 

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelse fra Statens Vegvesen. 

Innsigelsen er nå trukket (se vedlegg 11) og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 

 

Samlet vurdering 

Det har blitt gjort en rekke endringer i planforslaget etter 1.gangs behandling. Rådmannen 

anser at planprosessen i denne saken har fungert etter intensjonene om medvirkning og krav 

til utredning ved at forhold som er avdekket er bearbeidet og tatt inn i gjennom endringer i 

planforslaget. Forslagstiller har i flere tilfeller valgt å tilpasse sitt forslag og finne løsninger 

som ivaretar ulike hensyn fremfor å gå til konflikt. Dette har etter rådmannens vurdering gitt 

en løsning som tilrettelegger for etablering av gode bo-områder og tar hensyn til 



naturverdier og barns mulighet for lek og ferdsel, samt tilgang på omkringliggende grønne 

arealer på en god måte. Naturhensynene har veiet tungt i saken og i tråd med 

naturmangfoldlovens §§8-12 er kunnskapsgrunnlaget styrket gjennom kartlegging og anses 

godt nok til at konsekvensene kan vurderes uten i stor grad å måtte nytte "føre var 

prinsippet". Forhold som ble avdekket i kartleggingen er vurdert i forhold til 

økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette har ført til endringer i planforslaget bl.a. 

ved flytting av gangvei og ved at krav til miljøoppfølgingsplan er komplettert slik at den 

ivaretar bevaring av naturverdier og hindrer spredning av uønskede arter gjennom føringer 

for miljøforsvarlige teknikker, bla krav til massehåndtering. Det anses at tiltakene vil være 

tilstrekkelige til at uheldig miljøpåvirkning unngås og det anses derfor ikke at forslaget 

medfører kostnader ved miljøforringelse. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse 

5. Naturmiljønotat * 

6. Sammendrag av høringsuttalelser og innsigelser * 

7. Brev fra Statens vegvesen Innsigelse datert 29.08.13 * 

 

Høringsuttalelser offentlig ettersyn 

8.  Fylkesmannen i Buskerud datert 02.09.13 * 

9.  Buskerud Fylkeskommune, brev datert 30.08.2013 * 

10. Veilaget Bånntjernveien og veien Nedre Berg-Nordhagen, brev datert 27.08.13 * 

11. Bakåsen AS, brev datert 06.08.2013 * 

 

Høringsuttalelser begrenset ettersyn 

12.Buskerud Fylkeskommune (BFK) brev datert 02.03.2015 * 

13.Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) brev datert 02.03.2015 * 

14.Uttalelse fra Landbruk, brev datert 17.02.2015 * 

15.Brev fra Statens vegvesen, Opprettholdelse av innsigelse. Brev datert 02.03.2015 * 

16. Brev fra Fritz Egil Bogen, vurdering av atkomstløsning, datert 14.07.2015 * 

17.Statens vegvesen, bekreftelse på trekking av innsigelse, brev datert 07.10.2015 * 

 

Lenker 
Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget slik det var ved begrenset høring 

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

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

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_378 detaljregulering for ”Nerbytunet” 

 

2.gangs behandling 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune/Halvorsen & Reine A/S, 16.05.13 

Revidert av Ringerike kommune 05/11 2015 

 
 

1.gangs behandling i planutvalget 10.06.13, sak 80/13 

Offentlig høring 22.06.13-31.08.13. 

2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

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   

BKS1-2: Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

SV: Offentlig veg (Fv 164, Ringkollveien)     

SKV 1-3: Privat veg       

SF: Fortau 

SGS: 1-4 Gang- og sykkelveg 

SVG: Annen veggrunn - grøntareal 

SH 1-2: Kollektivholdeplass 
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§ 1. Fellesbestemmelser 

 

1. Universell utforming:  

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 

 

Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 

 

2. Støynivå: 

Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i Miljøverndepartementets 

”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging” (MD T-1442/2012). 

 

3. Tekniske anlegg:  

Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 

legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  

 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

Plassering av avkjørsler er veiledende, men antall avkjørsler og til hvilken vei områdene 

skal ha avkjøring er bindende. Ved etablering av avkjørsler skal tilfredsstillende frisikt 

sikres.  

 

4. Forurensningsloven: 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet 

varsles, jfr. Forurensningsloven § 7. 

 

5. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert boligbebyggelse, BKS1-2 

 

1. Formål 

Områdene BKS1-2 skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål konsentrert 

boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 

   

1.1 Innenfor formålet BKS1-2 skal det etableres lekeplass(er) på tilsammen min. 1500 m2. 

Lekeplassene skal være felles for alle boligene. Lekeplassene skal være tilpasset barn i 

ulike aldersgrupper med sandkasser, husker, benker mm. 

 

1.2 Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske 

anlegg innenfor byggeformålet BKS1-2.  
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1.3 Innenfor området BKS1-2 tillates plassering av avfallshus/løsninger for renovasjon. 

Dersom det velges en løsning med avfallshus skal husene tilpasses resten av 

bebyggelsen. Avfallshusene skal ha maks mønehøyde 4.0 meter.  

 

1.4  Det tillattes etablert internvei/adkomstvei og bakkeparkering inne på området BKS1-2. 

Adkomstveien utformes ihht. Statens vegvesens norm for adkomstveg, A1 med ett 

kjørefelt og bredde 3.5 meter.  

 

1.5 Det skal opparbeides sti som sikrer forbindelse mellom Bånntjernveien og Bergstjern. 

Stien skal opparbeides med gruset dekke der denne ikke sammenfaller med opparbeidet 

veg. Stien skal være åpen for allmenn ferdsel. Plassering av sti er illustrert på plankartet 

men kan endres gjennom situasjonsplan som viser at hensynet til allmenn ferdsel 

gjennom området ivaretas. 

 

1.6  Internveg/kjøreveg inne på området BKS1-2 skal ha snøopplag på en side.  

Det tillates i tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.  

 

 

2. Boligtype 

På BKS1 tillates oppført tre 2-mannsboliger. Det kan ikke oppføres flere enn 6 boenheter 

innenfor området. 

På BKS2 tillates oppføring av en kombinasjon av rekkehus, 2- og 4-mannsboliger, eneboliger, 

samt kjedete eneboliger. Det kan ikke etableres flere enn 20 boenheter innenfor området.  

    

3. Utnyttingsgrad 

Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 % for BKS1 og BKS2 (inkludert 

bakkeparkering og garasje/carport). % BYA regnes ut fra areal regulert til boligformål.  

 

Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private 

terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per 

boenhet. Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi. 

 

4. Byggehøyder 

Ved saltak gjelder maksimal byggehøyde for gesims 7.0 meter og for møne 9.0 meter. 

Ved flate tak/pulttak gjelder maksimal gesims = mønehøyde = 9.0 meter. 

Heissjakter tillattes bygget ut over maksimale høyder.  

 

5. Takform 

Bygningene skal ha maks takvinkel 27 grader. Loft med takoppbygg/ark tillates. Arker og 

takoppløft som har mindre bredde enn 1/3 av lengden av takflaten, skal ikke legges til grunn for 

fastsettelse av gesimshøyden. 

 

 

6. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  

 

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over byggegrensene. 

Carport/garasje i BKS2 tillates etablert inntil 1m fra eiendomsgrense mot nord, dog ikke 

nærmere enn 10m fra vist vegmidte i Bånntjernveien. 
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Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at 

unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming. 

 

7. Materialbruk 

Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med 

materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse 

farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.  

 

8. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal forskrift. Det skal være mulighet for å 

oppføre garasje/carport på eiendommen. 

 

9. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker 

Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der 

gangforbindelser møter veg.  

 

 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Offentlig veg, SV  

SV: Eksisterende veg, fv 164 er etablert. Krysset Bånntjernveien/Fv 164 skal utformes med 

vegnormalstandard.  

 

 

§ 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Privat veg, SKV 1-3  

SKV 1-3: Eksisterende veg 

 

 

§ 3.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – gang- og sykkelveg, GS1 

Det skal etableres en offentlig gang- og sykkelvei langs fv 164, Ringkollveien i nord, Som vist 

på plankart. 

Gangvegen reguleres med bredde 3.5 meter. 

 

 

§ 3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kollektivknutepunkt, SH1 og SH2 

Det skal etableres to busstopp langs Ringkollveien. Busstoppene tillates etablert som stopp i 

vegbanen. 

 
 

 

§ 5. Hensynssoner 
 

1. Sikringssone frisikt 

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I frisiktsonen tillates ikke vegetasjon 

høyere enn 0,5 over vegnivå eller installasjoner som begrenser sikten i forbindelse med 

av og påkjøring. 
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§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

2. Brannvern 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

3. Fellesanlegg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger på BKS2 før følgende anlegg er i samsvar 

med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: felles 

avkjørsler og felles lekeplass. 

 

4. Skolekapasitet 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKS1-2 før det er dokumentert fra 

kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.  

 

5. Gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKS1-2 før gang- og sykkelveg langs 

Ringkollveien, fra avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet. 

 

6. Bussstopp 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKS1-2 før det, i samsvar med 

utbyggingsavtale, er opparbeidet busstopp i tråd med plankart. 

 

7. Bånntjernveien 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKS1-2 før det er dokumentert veirett i 

Bånntjernveien. 

 

8. Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien) 

Tilknytningen mellom Bånntjernveien og fv 164 skal være ferdig opparbeidet og være i 

henhold til plankartet før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger på BKS1-2.  

 

9. Situasjonsplan 

Ved utbygging av området BKS1-2, kreves utarbeidet situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise 

løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0.5meter, 

utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav, 

adkomstforhold og løsning for avfallshåndtering og snøopplag.  

Planen skal videre vise hvordan stiforbindelse mellom Bånntjernveien og Bergstjern skal 

plasseres, sikres og opparbeides. For BKS2 skal også plassering av felles areal til lek vises. 

Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis 

igangsetting for bygging av bygninger og anlegg. Situasjonsplan kan utarbeides separat for 

BKS1 og BKS2. Dersom det lages separate planer skal prinsippforslag til bruk av resterende 

arealer innenfor planavgrensningen vises for å sikre en fornuftig utnyttelse av gjenværende 

arealer.  

 

10. Miljøoppfølgingsplan 
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Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 

Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.  

a. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. 

b. Redegjøre for hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden. 

c. Redegjøre for massehåndtering i den hensikt å hindre spredning av 

høyrisikoartene hagelupin og poppel. 

d. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden.  

e. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares skal beskyttes. 

f. Beskrive plan for bevaring av kantsone mot bekken. 

g. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi 

informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.  

 

 

11. Før det gis igangsettingstillatelse for arbeider med kryss, busstopp og gang-sykkelvei langs 

Fv164 skal gjennomføringsavtale være inngått med SVV for nevnte anlegg.   

 

12. Før det gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet skal avkjørsel fra Fv164 til 

Gnr. 103/12 være stengt. 

 

13. Før avkjørsel fra Fv164 til Gnr. 103/12 stenges skal ny avkjørsel til eiendommen fra 

Bånntjernveien være opparbeidet gjennom planområdet. 
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PLANBESKRIVELSE 
- forslag til detaljreguleringsplan for Nerbytunet, Ringerike kommune. 

 
Utarbeidet av  

 

 

 
 

Sammendrag 

Andersløkka Utbygging as ønsker å detaljregulere deler av tomt gnr/bnr 103/128 på 
Berg i Ringerike. Tomten har et samlet areal på 13.7 daa. Hensikten med reguleringen er 
å tilrettelegge for utbygging av 26 boenheter med en kombinasjon av rekkehus, 2- og 4-
mannsboliger samt kjedete eneboliger. 

 
Området er ikke avsatt til bolig i kommuneplanen og ville normalt ikke kunne reguleres 
til bolig, men av hensyn til å få finansiert trafikksikringstiltak har administrasjonen ved 
areal og byplan likevel sagt seg positive til å starte opp en reguleringsprosess som tar 
sikte på omdisponering av arealet til boligformål. 

 
Det ble med dette som bakgrunn, utarbeidet et planinitiativ som ble enstemmig vedtatt i 
hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012. Rådmannens vurdering låt 
som følger: ”Rådmannen er positiv til utvikling av del av eiendom 103/128. Forslaget 
er godt bearbeidet og tar for seg viktige momenter med utbygging på tomten. Området 
rundt den aktuelle tomten er jevnlig bebygd de senere år, og det vil være naturlig å se 
dette i sammenheng med oppstart av denne planen”. 

 
En utbygging av området forutsetter en opparbeidelse av gangvei langs Ringkollveien, 
nytt kryss Ringkollveien/ Bånntjernveien samt etablering av to busslommer. Området 
ligger brakk i dag, da grunneier ble nektet videre drift av sin landbruksvirksomhet. 
Dette forholdsvis lille arealet er uegnet til annen landbruksvirksomhet enn intensiv 
husdyrproduksjon, høner/griser, slik det var tidligere. 
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1. Innholdsfortegnelse 
 

 
2. Bakgrunn s. 4 
3. Planprosessen s. 7 
4. Planstatus, rammebetingelser s. 7 
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5. Støyrapport - Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS 
6. Detaljskisser, utforming av kryss – COWI 
7. VA-plan – COWI 
8. Varslingsmateriale 
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10. Møtereferat, oppstartsmøte 
11. Illustrasjonsplan 
12. Illustrasjoner av planlagt bebyggelse 
13. Naturmangfold  
14. Arkeologisk utgraving/registrering 
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2. Bakgrunn 
2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert boligbebyggelse med 
tilhørende lekeplasser og infrastruktur, i et område som i dag er LNF-område. 

 
Området har tidligere blitt brukt som landbruksareal for grisehold. Grunneier er nektet å 
drive slik produksjon pga. umiddelbar nærhet til boligområder. Området har siden 
nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare for og kun å bli et stort 
kratt som gror igjen. Arealene ønskes derfor nå erstattet av boliger. 

 
Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna- 
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen realiserer også utbygging 
av et nytt kryss samt etablering av to busslommer. 

 
 

2.2 Hovedintensjonen i planen 
Planen legger til rette for gode boliger i et attraktivt og godt etablert boligområde. 
Tomten er del av eiendommen til Berg gård. 

 
Området ligger i rolige omgivelser med gode solforhold, og planen grenser til store 
grøntarealer. Det planlegges ca. 26 boenheter i en kombinasjon av eneboliger i rekke, 
samt 2- og 4-mannsboliger. Størrelsen på enhetene vil variere fra ca. 80 m2 til 130 m2. 
Hovedintensjonen er å etablere attraktive, miljømessige og tilgjengelige boliger med 
gode uterom og lekeplasser. Boligene skal ha husbankstandard, noe som stiller høye 
krav til utformingen. 

 
 

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: Andersløkka Utbygging as. 
Plankonsulent:  

 
Eiere: 
Gbnr. 103/128 – Tor Fritjof Nerby 
Gbnr. 103/129 – Idar Olai Sørgård og Magnus Larsen 
Gbnr. 103/127 – Marit Sigrid Sund 
Gbnr. 103/289 - Bakåsen AS 
Gbnr. 2164/1 – SVV 

 
 

2.4 Tidligere vedtak i saken 
Den 15.12.2011 ble det avholdt et møte i kommunen vedr. reguleringsplan 280 
Andersløkka Øvre Berg. I denne planen er det satt krav til bygging av gang- og 
sykkelveg fra krysset Ringkollveien/Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen til 
Bånntjernvegen, til nytt trafikksikkert kryss Ringkollveien/Bånntjernvegen samt til 1 
stk. busslomme på hver side av krysset. 

 
Det vil ikke være økonomi i reguleringsplan 280 for å finansiere disse anleggene alene. 
En regulering av deler av 103/128 til et boligfelt vil sikre at bygging av anleggene kan 
gjennomføres. 
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Området er ikke avsatt til bolig i kommuneplanen og ville normalt ikke kunne reguleres 
til bolig, men av hensyn til å få finansiert trafikksikringstiltak har administrasjonen ved 
areal og byplan likevel sagt seg positive til å starte opp en reguleringsprosess som tar 
sikte på omdisponering av arealet til boligformål. 

 
Det ble derfor utarbeidet en planidè som ble enstemmig vedtatt i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning 15.11.2012. På bakgrunn av denne behandlingen, er det nå 
utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan. 

 
 

2.5 Utbyggingsavtaler 
Det skal igangsettes utbyggingsavtale mellom utbygger og Ringerike kommune 
vedrørende tekniske anlegg. 

 
 

2.6 Krav om konsekvensutredning. 
Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” 
§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende 
forskrift. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område nåværende. 

Forskrift om KU: 
 Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om 

konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften.” 

 
Krav om konsekvensutredning må allikevel vurderes da tiltaket faller inn under 
Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §3 pkt b., Planer 
og tiltak som skal vurderes etter forskriftens §4. 

 
 Tiltaket faller inn under tiltak nevnt i vedlegg II, pkt 2: ”Detaljregulering av hytte- 

og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller områdeplan.” 
 

 Tiltaket faller også inn under kriteriene i kap.II, §3 pkt d), ”Detaljreguleringer som 
innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.” 

 
Formålet i foreslått reguleringsplan er ikke i tråd med formålet i kommuneplanen, og 
skal således vurderes etter kriterier gitt i forskriftens §4. 

 
Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at 
tiltaket ikke omfattes av disse. 

 
Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i 
planområdet eller i umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i 
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget 
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen konsekvenser med 
tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner 
 

 

Bilder som viser dagens situasjon, april 2012. 
 
 
 
 

 
Bilder som viser dagens situasjon, april 2012. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området inkluderes ikke av noen reguleringsplan. 

 
 

4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Haug, 202-5 
Havna Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka. 

 
 

4.4 Temaplaner (Bl.a. Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
Energi- og klimautredning for Ringerike kommune. 

 
 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a.: 
a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR): 

 
T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging, T-2/08 Barn og planlegging, 
og T-1442/2012 Støy i arealplanleggingen. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
for universell utforming (under arbeid). Klima og energiplanlegging 
Naturmangfoldloven, Buskerud Fylkesplan 2005-2008 og Regional 
Planstrategi for Buskerud 2009-2012, vedtatt 19.06.08 

 

b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no) 

c. Stortingsmelding nr. 29 

d. Vedtekter til plan- og bygningsloven §69 nr.3, vedtatt 09.05.2000, gjelder der 
bestemmelsene ikke erstatter disse. 

 
e. Kommuneplan for Ringerike kommune, 2007-2019. 
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, henholdsvis ca. 2.0 
km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby ungdomsskole med fotballbanen, 
ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste dagligvarebutikk ca. 1.8 
km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca. 1.0 km fra tomten ligger Klækken 
hotell. 

 

Tomten det nå planlegges for er en del av eiendommen til Berg gård hvor det tidligere har 
blitt drevet med grisehold. 

 
Andersløkka Utbygging as har avtale med grunneier Tor Fritjof Nerby om utbygging av deler 
av eiendommen gbnr. 103/128, og ønsker å detaljregulere eiendommen etter Plan- og 
bygningslovens § 12-3. 

 
Hele tomten har et samlet areal på ca. 13.7 daa. Det er i første omgang valgt å regulere for 
søndre del av tomten, et område på ca.11 daa. I tillegg skal det reguleres en gangvei fra 
innkjøringen til Havna boligfelt, langs Ringkollveien på venstre side, og opp til innkjøringen 
til Bånntjernveien. I krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien skal det reguleres inn nytt kryss 
samt to busslommer. 

 
Dette tiltaket berører eiendommene gbnr. 103/129, 103/127, 103/289, 2164/1 og 103/128. 
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Planavgrensningen følger i hovedsak tomtegrensen, men inkluderer ikke eksisterende 
bolighus og garasje. I vest avgrenses området av LNF-områder gbnr. 103/1 og 103/12. I nord 
avgrenses området av eksisterende bolighus, garasje og infrastruktur, i øst følger 
avgrensningen Bånntjernveien og i sør grenser området til LNF-området gbnr. 103/1. 

 
 

 
 

Tiltaket berører eiendommene gnr/bnr. 103/129, 103/127, 103/289, 2164/1 og 103/128. Det 
er i prosessen med planarbeidet valgt å utvide planområdet til også å omfatte krysset 
Ringkollveien/Hemskogen. 

 
 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Nord på tomten ligger en gård med to bolighus og tilhørende garasje, samt et tidligere 
grisefjøs. Ut over dette er tomten ubebygd. Tomten har adkomst fra Bånntjernveien. 
Området er innmarksbeite og har tidligere blitt brukt som landbruksareal og grisehold. 

 
 

5.3 Stedets karakter 
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger i 1 ½ - 2 etasjer. 
Nabobebyggelsen består av mange hvitmalte boliger med sorte eller teglsteinsrøde tak. 

 
På tomten er det to bolighus med tilhørende garasje, samt et tidligere grisefjøs. 
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5.4 Landskap 
Tomten er noe kupert med en markert skålform mot vest, har gode solforhold samt 
ligger med nærhet til flotte naturomgivelser. 

 
Vest for planområdet ligger Bergstjern. I dag brukes tjernet som skøytebane om 
vinteren, men det er liten aktivitet rundt tjernet sommerstid. 

 
Området er innmarksbeite, og har tidligere blitt brukt som landbruksareal for grisehold. 
Det er spredt vegetasjon på tomten i dag, men det er ikke registrert noen vernede arter. 
Vegetasjonen består av mye kratt og små løvtrær som lønn, bjørk, osp, rogn og 
lignende. 

 
Det er registrert en bekk sørvest på tomten som i størst mulig grad skal bevares i 
planarbeidet. 

 
Sør på tomten er det også et stitråkk. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Det er registrert en sti syd på tomten, som knytter Bånntjernveien sammen med 
friområdene rundt Bergtjern. Utover dette er det ikke registrert bruk til lek eller opphold 
på området. 

 
 

5.8 Landbruk 
Området tilhører landskapsregionen: Innsjø- og Silurbygdene på Østlandet.   
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av fyllitt glimmerskifer. 

 
Arealer som tidligere har vært brukt til griseproduksjon, blir nå erstattet av boliger. 
Grunneier er nektet å drive slik produksjon pga umiddelbar nærhet til boligområder. 
Området har siden nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare for 
kun å bli et stort kratt som gror igjen. 

 

 
 

Som man ser av flyfotoet, står mesteparten av vegetasjonen/de eldre trærne plassert 
langs eiendomsgrensene i syd og i vest. I tillegg er det et par eldre trær sentralt på 
tomten. Mange av de eksisterende trærne vil ligge utenfor byggegrensene. 
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Adkomst til området planlegges fra den privateide Bånntjernveien som ender ut i FV 
164, Ringkollveien, som igjen munner ut i FV 241, Hadelandsveien ved Klekken hotell. 
Bånntjernveien er adkomstsvei for ca. 100 boliger. 

 
Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygda, og er opprinnelig et spredt bebygd 
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye 
boligfelt er bygget i denne delen av Haugsbygda. 
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært 
boområde på Ringerike. 

 
FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra 
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også ender ut på 
Hadelandsveien. 

 
Bånntjernveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3. 
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2. 

 
Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert 
gang- og sykkelveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug. 

 
Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre 
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri. 

 
Dagens trafikk: 
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 615 kjt/d. Hadelandsveien har en 
ÅDT på 4800. Skiltet hastighet er hhv. 50 km/t og 50/80 km/t. 50 km/t i krysset FV 
241/ FV 163. Bånntjernveien har skiltet hastighet 40 km/t. Trafikken her anslås til ÅDT 
ca. 200 kjt/d. 

 
En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en 
bomveg som har ca. 60 000 passerende per år. Dvs. et ÅDT-bidrag på ca. 330 (60 000 
x2/365), men trafikkbelastningen fra denne vegen varierer mye, både gjennom året og 
ukedagene. Mest trafikk er det i helger med godt skiføre. Da kan trafikken bli betydelig 
over 330 kjt/d. 

 
Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkoll- 
veien på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i 
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen. 

 
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0 
km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, i 
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ. 

 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på 
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt 
mulig å gå. 

 
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå 
den servicen man har behov for der. 
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5.10 Barns interesser 
Det er ikke registrert noen bruk av området utover stien sør på tomten. Området er 
heller ikke i bruk til lek eller opphold. 

 
 

5.11 Sosial infrastruktur 
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca. 
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby ungdomsskole med 
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste 
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0 
km fra tomten ligger Klækken hotell. 

 
Skolekapasiteten og barnehagedekningen er avklart med Ringerike kommune. Av mail 
03.12.2012 skriver kommunen: ”Området ligger i Vang skoles og Haugbygd 
ungdomsskoles opptaksområde. Den skisserte utbyggingen vil neppe generere flere 
barn i skolealder enn at det vil være grei plass til dem ved de to skolene. 

 
Hele Ringerike kommune er opptaksområde i barnehagesammenheng. Det er for tiden 
ingen overkapasitet, men alle barn med rett til barnehageplass og som hadde søkt innen 
fristen fikk plass ved hovedopptaket 2012. 

 
Ringerike kommune har som mål at alle barn med rett til barnehageplass skal få det.” 

 
 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Tomten er relativt kupert, og er ikke tilrettelagt for universell utforming. 

 
 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en VA-ledning inne på tomten fra øst til vest. Dersom VA-ledningen skal 
beholdes slik den ligger i dag, må det etableres en fri korridor på 8.0 meter (c/c 4.0 
meter). 

 
Videre er det en trafo helt syd på tomten. 

 
 

5.14 Grunnforhold 
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av fyllitt glimmerskifer. 
Vest for planområdet ligger Bergstjern. 
Det er registrert forekomst av alunskifer. 

 
Tjernet ligger i et LNF-område hvor det er registrert skog med særs høy bonitet. 
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5.18 Næring 
Det er ingen næringsbebyggelse innenfor området. 

 
 

5.19 Analyser/ utredninger 
Vedlegg til planbeskrivelsen: 

1. Trafikkrapport 
2. Notat vedr. støy 
3. Notat vedr. vann, avløp og overvannshåndtering 
4. ROS-analyse 

 
Krav til utredninger ved byggesak: 

5. Naturmangfold og landskap, nær- og fjernvirkning. 
6. Radon, grunnforhold, evt. forurensning i grunnen 
7. Arkeologisk registrering 

 
Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap. 7.1: 

8. Uteoppholdsarealer/lekeplasser 
9. Universell utforming 
10. Kulturminner 
11. Skolekapasitet 
12. Landskap – nær og fjernvirkning 

 
 
 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
Området ønskes regulert for utvikling av boliger, både kjedete eneboliger og rekkehus 
samt 2- og 4-mannsboliger. 
Planlagt utvikling omfatter utbygging av ca. 26 enheter. Størrelsen 
på enhetene vil variere fra ca. 80-130 m2. 

 
Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 11 daa. 

 
 

6.1.1 Reguleringsformål 
Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan: 

 
1. Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Veg 
 Gang- og sykkelveg 
 Holdeplass 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

1. Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse: konsentrert småhusbebyggelse. 

 
Foreløpig skisseprosjekt tilrettelegger for 26 boenheter. 
Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og private uterom enten mot 
syd eller mot vest. 

 
Boligene planlegges bygget etter husbankstandard. Dette setter høye krav til kvalitet, 
tilgjengelighet, samt strenge krav til energibruk. 

 
Hver boenhet skal ha 2 parkeringsplasser for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel, 
ihht. føringene gitt i kommuneplanen. Alle boenhetene planlegges med en 
biloppstillingsplass under tak, enten i carport eller i bygningsmassen, samt en plass på 
terreng. 

 
Videre planlegges det to store, felles lekeplasser. 
Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøringen mot Bånntjernveien, samt evt. 
langs Bånntjernveien. 

 

 

Forslag til plankart 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg: Adkomst til området planlegges fra Bånntjernveien via Ringkollveien (RV 164). 
Bånntjernveien er adkomstsvei for ca. 100 boliger. Bånntjernveien er privat vei. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde 
For saltak gjelder: 
Maks gesimshøyde lik: 7 meter 
Maks mønehøyde lik: 9 meter 

 
Ved flate tak/pulttak gjelder maksimal gesimshøyde lik maksimal mønehøyde = 9.0 
meter. 

 
Ny bebyggelse ligger orientert mot syd og mot vest, mens nabobebyggelsen ligger i øst 
og i nord. På denne måten vender ny bebyggelse seg vekk fra eksisterende boliger. Ny 
bebyggelsen vil i tillegg ligge lavere enn boligene på østsiden av Bånntjernveien. På 
denne måten vil ny bebyggelse ikke sjenere for allerede etablerte boliger. 

 
 

6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
Maks BYA= 30%. Dette er inkludert parkering. 

 
Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil 
25%. BYA på 25% er også benyttet i reguleringsplanen for ”Andersløkka”. 
Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er 
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et 
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen bygningstypologi 
som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger. 

 
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for konsentrert bebyggelse, er tanken om i størst 
mulig grad å utnytte tomten best mulig, både med tanke på plassering av bebyggelsen i 
terrenget samt dannelsen av felles uteoppholdsareal som kan legges sentralt på området. 
I tillegg vil ulike konsentrerte boligtyper tilby markedet attraktive boliger som ikke blir 
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere, 
kan ha mulighet til å etablere seg her. 

 
 

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Planlagt utvikling omfatter utbygging av 28 enheter. 
Det planlegges 6 eneboliger i rekke, 2 stk. 4-mannsboliger, 3 stk. 2-mannsboliger og 6 
enheter i rekkehus. 
Boenhetene varierer i størrelse fra ca. 80 m2 til 130 m2. 
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
- Attraktivt boligområde i vekst. 
- Området ligger i rolige omgivelser med gode solforhold. 
- Planen grenser til store grøntarealer og Ringkollen. 
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk 
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom. 
- Gode sykkelforbindelser til skole, idrettsanlegg og dagligvare. 

- Stille og rolige boområder, uten støy og forurensning. 
 
 

6.5 Parkering 
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2 og 1 
parkeringsplass per boenhet under 60m2, ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike 
kommune, Buskerud, 29.10.2009”. 

 
Parkeringsplassene er delvis plassert i bygningskroppene, og delvis plassert på terreng. 

Videre settes det krav til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Adkomst til området planlegges fra Bånntjernveien via Ringkollveien (RV 164). 
Bånntjernveien er adkomstvei for ca. 100 boliger. Bånntjernveien er privat vei. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse av Siv. Ing. Bjørn 
Leifsen AS. Under følger et utdrag fra analysen: 

 
Det planlegges 26 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Bånntjernveien på 
ca. 130 kjt/d. Det aller meste av denne trafikken vil rette seg nedover mot Klekken. 

 
Trafikken fra planområdet vil fordele seg som vist i tabellen nedenfor: 

 

 
 

Toppbelastningen i Ringkollveien fra turtrafikken der inntreffer i hovedsak på lørdag 
og spesielt søndag ettermiddag, dvs. utenom rushtrafikken morgen og ettermiddag på 
hverdager. Det vil si at maksimalbelastningen i Ringkollveien kan bli omtrent det 
samme som på hverdager, eventuelt noe mer i spesielle tilfeller. Da er trafikken i 
Bånntjernveien og på Hadelandsveien lavere enn gjennomsnittet. 

 
Dette medfører at man må bruke skjønn mht. dimensjonerende trafikkstrømmer. 
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Kryssutforming: 
Ringkollveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017. 
Bånntjernveien som atkomstveg klasse A3. Hadelandsveien som stamveg klasse 
S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon). 

 
Krysset Bånntjernveien x Ringkollveien 
I kryssområdet er vegen relativt rett, så overhøyde er ikke et problem. Største stigning 
er ca. 6.7%. Dette er marginalt over anbefalingene i H017. 
Sikten i krysset er god i begge retninger. Dette skyldes at Bånntjernveien ligger på 
fylling inntil Ringkollveien. 

 
Ringkollveien antas å være retningsfordelt med ca. 70/30, med størst trafikk mot 
Klekken på morgenen, og omvendt på ettermiddagen. 

 
Trafikkanalysen konkluderer med at det ikke er behov for trafikkøy i Bånntjernveien. 
Det er heller ikke behov for venstresvingfelt eller høyresvingfelt i Ringkollveien. 
Konklusjonen er at det ikke trengs å planlegge krysset mellom Bånntjernveien og 
Ringkollveien med kanalisering eller noen former for svingfelt. 
På grunn av fremkommelighet for minimum lastebiler, bør krysset dimensjoneres for 
det. Krysset bør konstrueres med kontroll av sporingskurve for lastebil, fortrinnsvis 
med kjørmåte A, men kjøremåte B bør også kunne aksepteres da trafikken her er 
relativt lav. 

 
Krysset Ringkollveien x Hadelandsveien 
Dette er et eksisterende kryss som er kanalisert med dråpe i Ringkollveien. 
Forholdende omkring sikt, hjørnekurvatur og svingefelt er gode og ikke analysert. 
Krysset vil i makstimen få ca. 670 kjt i Hadelandsveien og ca. 100 kjt i Ringkollveien. 
Dette er beskjedent og langt under kapasiteten for et slik forkjørsregulert T-kryss. 
Belastningsgraden er så lav at det ikke er sannsynlig med kødannelse som kan 
interferere med det nærliggende krysset med FV 163 Klekkenveien. 

 
Trafikksikkerheten 
Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i overstående krav til vegstandard og veg- 
geometri. 

 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og 
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet. 

 
I denne planen er det satt krav til bygging av gang- og sykkelveg fra krysset 
Ringkollveien/Havna-Hemskogen og opp til innkjøringen til Bånntjernveien, og til 
nytt kryss Ringkollveien/Bånntjernveien. Planen realiserer også utbygging av et nytt 
kryss samt etablering av to busslommer. 

 
Med busslommer i hver retning ved krysset ved Bånntjernveien, vil også 
trafikksikkerheten for kollektivreisende bli god. Det forutsettes da tilstrekkelig med 
plass for ventende på siden av busslommene. Trafikksikkerheten langs Ringkollveien 
vil med planlagte veitiltak, bli godt ivaretatt. 

 
Kryssituasjonen Ringkollveien x Bånntjernveien vil være oversiktlig med god sikt 
også for myke trafikanter. De lave trafikkmengdene tilsier ikke behov for gangfelt. 
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Situasjonen langs Bånntjernveien ser ut til å være blandingstrafikk mellom kjørende 
og gående. Total feltbredde er ca. 4.5-4.75m. ÅDT vil bli ca. 330 kjt/d, ca. 45 kjt/t i 
makstimen og skiltet hastighet 40 km/t. Relativt lite tungtrafikk, dvs. brede biler. På 
slike veger er det ingen krav til separat gang- og sykkelveg. 

 
 

COWI har prosjektert ny kryssløsning med etablering av gang- og sykkelvei og 
busstopp, se også vedlegg 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kollektivtrafikk. 
Det er satt krav til opparbeidelse av busslommer på hver side av krysset. Da vil det bli 
kun 100 meter fra planområdet til busstoppene. Kollektivtilbudet er relativt bra, og 
med busstopp helt inntil planområdet, vil busstilbudet være et godt alternativ til bil. 
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Skolevei 
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres gang- og sykkelvei langs FV 
164 frem til krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. Det vil da bli gang- og sykkelvei  
fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og 
helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien er lite 
trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig. 

 
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet. 

 
Internvei 
Det planlegges videre en internvei/matevei inne på området, med en felles avkjøring. 
Videre vil boligene som ligger langs Bånntjernveien få direkte adkomst ut i 
Bånntjernveien. Dette gjelder for 6 boenheter. 

 
Bånntjernveien er privat med fartsgrense på 30km/t. 
Det planlegges interne gangveier gjennom felles uteoppholdsareal. Det planlegges 
også en sti fra Bånntjernveien, gjennom området, over til Bergtjern og friområdene. 
Dette bidrar til at det blir trygt og enkelt å bevege seg inne på området. 

 
Rikspolitiske retningslinjer 
Det vil, ved gjennomføring av planforslaget, etableres gang- og sykkelvei langs RV 
164 frem til krysset Ringkollveien/ Bånntjernveien. Dette vil si at det blir gang- og 
sykkelvei fra planområdet, langs Ringkollveien, videre langs Øvre Klekkenvei og 
Fløytingen, og helt frem til dagligvare, skole og barnehage. Planen bidrar derfor til å 
tilrettelegge for gode sykkelmuligheter til de ulike aktivitetene. 

 
Hva gjelder forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, må det konkluderes med at området ikke 
ligger spesielt sentralt til og at servicetilbudet i nærområdet er begrenset. På den andre 
siden ligger planområdet i et etablert boligstrøk med god kollektivdekning og med et 
godt utbygd nett av gang-og sykkelvei. 
Utbyggingen vil ikke belaste overordnet vegnett slik at nye tiltak blir nødvendige. 
Planen iverksetter derimot lokale, trafikktekniske tiltak med supplering av gang- og 
sykkelveg, etablering av busslommer og omlegging av Bånntjernveien slik at adkomst 
og kryss med Ringkollveien blir tilfredsstillende. 

 
Støy 
Støyrapporten utarbeidet av Siv.ing. Bjørn Leifsen AS konkluderer med at 
planområdet ikke blir liggende i rød eller gul støysone. Helt inntil Bånntjernveien vil 
det bli gul støysone, men både bygg og gode uteområder blir liggende utenfor gul 
sone. 

 
Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak verken på tomter, lekeområder eller 
på fasadene, slik planene nå foreligger. 
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6.10 Uteoppholdsareal 
Planen ivaretar kravene i kommuneplanen hva gjelder arealer avsatt til lekeplasser. 

 
Krav til lekeplasser skal utføres ihht. retningslinjer gitt i kommuneplanen: 
”For boligfelt med 5-19 boenheter, er det satt krav om nærlekeplass. Nærlekeplassen 
skal være i maks avstand 50m fra boligene. Minimum størrelse er 200m2. 
Videre skal det for boligområder med over 20 enheter, etableres områdelekeplass i 
tillegg til nærlekeplass. Områdelekeplassen skal være min. 1500m2, å ligge i avstand 
maks 150m fra boligene.” 

 
Da planområdet grenser til store friområder, er det valgt å tilrettelegge for to litt mindre 
lekeplasser, fremfor en stor områdelekeplass. Tilsammen skal de to lekeplassene utgjøre 
et areal på minimum 1500 m2. De to lekeplassene har begge gode solforhold,               
og er beskyttet fra trafikk og støy. Den største lekeplassen er relativ flat, slik at det her 
vil egne seg for ballspill etc. Bebyggelsen danner små tun rundt lekeplassene som ligger 
i sentrum av planområdet. Dette bidrar til å skape trygge uterom med mulighet for gode 
møtesteder. Ulike lekeområder kan også gi ulike tilbud for barn i forskjellige 
aldersgrupper. 

 
Alle boenhetene har private uterom i form av terrasser, balkonger eller takterrasser. I 
tillegg vil det være naturlig med noe private hager for boenhetene på bakkeplan. 

 
Det ligger en sti på området, sør på tomten. Denne forbindelsen skal ivaretas i 
planforslaget, men legges om noe i forhold til dagens trasé. Stien skal ivaretas slik at 
man får en forbindelse ned til Bergtjern og friområdene. Ny sti vil lede til lekeplassen, 
og videre ut i friområdet. På denne måten kan også lekeplassen benyttes av andre 
beboere i nærområdet. 

 
Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden. 
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis 
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg. 
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Fjernvirkning: 
Bebyggelsen trappes i terrenget, slik at boligene følger topografien på tomten. 
Ny bebyggelse vil ligge lavt i forhold til omkringliggende vegetasjonen, og endrer 
derfor ikke fjernvirkningen i vesentlig grad. I tillegg blir ny bebyggelse liggende inntil 
eksisterende bebyggelse i øst og i nord, noe som også bidrar til at fjernvirkningen 
dempes. Den lille kollen vest for planområdet, vil rage høyt over bebyggelsen, og 
silhuetten blir uforandret. 

 
 

6.12 Kollektivtilbud 
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i 
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall 
avganger. Planen legger også til rette for etablering av busslommer. 

 
 

6.13 Kulturminner 
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende gårdstun ligger utenfor 
planområdet. Ny bebyggelse vil ligge med god avstand til eksisterende tun. Grisehuset 
rives. Dette er av nyere opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige 
kulturmiljøet. 

 
Ny bebyggelse vil bidra til å ramme inn tunet. Samtidig vil ny bebyggelse bygges i en 
moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og ikke som en kopi av eksisterende 
bebyggelse. På denne måten vil eksisterende bebyggelse tre tydelig frem. 

 
 

6.14 Sosial infrastruktur 
Boligene som planlegges vil være i varierende størrelse og utforming, og derfor egne 
seg for et bredt marked. Med store lekeplasser og rolige, trafikksikre omgivelser vil 
områdene være spesielt godt egnet for barnefamilier. En utbygging på ca. 26 enheter, 
vil kunne omfatte om lag 50-100 beboere. 

 
 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et notat knyttet til VA. 
Under følger et lite utdrag: 

 
Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i 
området. Vedlagt VA-plan skisserer foreslåtte løsninger for vannforsyning og 
spillvannsavløp. Forslag til ledningsdimensjoner er vist på planen under, og er 
minimumskrav ihht. kommunens VA-norm. Endelige dimensjoner på ledninger vil bli 
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering. 
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA-norm. 

 
Brannvann tas fra drikkevannssystemet. Det forutsettes at eksisterende ledning har 
brannvannskapasitet. 
Ledningsdimensjonen frem til ny brannkum er 150 med mer. Dette er i henhold til 
Ringerike kommunens VA-norm. 
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Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet enn 
det som planlegges i dag. Området har naturlig avrenning mot Bånntjern, og dette vil 
bli opprettholdt etter utbygging. Utslippspunkt er vist på VA-plan. 

 
Overflatevann fra veger og plasser føres til sandfangskummer og ledes til internt 
overvannsnett. Avløp fra overvannssystem ledes ut i Bånntjern. 

 

 
VA-plan, utarbeidet av COWI. 

 
6.16 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Det vil tilrettelegges for en eller flere, felles renovasjonsløsning langs Bånntjernveien. 

 
6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
ROS-analysen ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite 
utdrag: 

 
Oppsummering: 
Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred, jord- eller flomskred, og det er derfor satt 
til å være lite sannsynlig. Tomten er lett kupert med en markert skålform mot vest. Det 
er ikke registrert fare for ras, skred eller flom. Dersom slike hendelser forekommer, kan 
det få alvorlige konsekvenser. 

 
Sterk vind og skog- og gressbrann kan forekomme, selv om planområdet ikke er 
spesielt utsatt. Ved utbygging av området, reduseres faren for skogbrann, da mye 
vegetasjon vil bli fjernet. Hva gjelder brann, skal det redegjøres for planlagte 
branntiltak ved søknad om igangsetting. 
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Området er registrert med forekomst av alunskifer. Tiltak mot radongass sikres 
gjennom plan- og bygningsloven. Det må foretas enkle tiltak for sikring av 
bygningsmassen som eksempelvis: radonsperre, luftet kjeller el. 

 
Det er ikke registrert viktige naturområder eller kulturmiljø innenfor 
planavgrensningen. Det er derimot registrert funn av ulike arter humle innenfor 
kategoriene livskraftig. Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene til utarbeidelse av 
en rapport/analyse av naturmiljøet, før det gis tillatelse til tiltak. 

 
Hovedadkomsten  til  området  er  lagt  til  Bånntjernveien,  hvor  det  er  etablert  en 
avkjøring i dag. 

Det etableres rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak før igangsettingstillatelse for boliger innenfor planen. Det 
gjelder gang-/sykkelforbindelse langs Ringkollveien ned til avkjøring Havna 
Hemskogen, busstopp ved Ringkollveien samt ombygging av krysset mellom 
Bånntjernveien og Ringkollveien. 

Trafikksikkerheten vil være avhengig av mange forhold, som bla trafikkmengder, 
hastighetsnivå, siktforhold, trafikksammensetning osv. Som et resultat av den foreslåtte 
utbyggingen vil trafikkveksten være relativt beskjedent, og vi kan ikke se at denne 
veksten vil påvirke ulykkesrisikoen i særlig grad. Trafikksikkerheten vil derimot bedres 
som følge av tiltakene i planen. 

 
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som 
vil ha noe høye konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det 
bør, før bygging igangsettes, sendes brev til naboer slik at man i størst mulig grad 
forbereder nærområdet på hva som skal skje. Det må også vurderes hvorvidt det er 
nødvendig å gjerde inn områder som er under oppføring. 

 
 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Planbestemmelsene skal ha følgende rekkefølgekrav i tråd med vedtaket ved varsel om 
politisk oppstart detaljregulering: 

 
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og 

godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

 
2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
 

3. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i 
samsvar med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av 
kommunen: felles avkjørsler og felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges 
etappevis. 

 
4. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra 

kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret. 
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5. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg fra 
avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet i samsvar med 
utbyggingsavtale. 

 
6. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det, i samsvar med 

utbyggingsavtale, er opparbeidet busslomme nord for Ringkollveien. 
 

7. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i 
Bånntjernveien. 

 
8. Tilknytningen mellom Bånntjernveien og Fv. 164 skal ha vegnormalstandard før det 

kan gis igangsettingstillatelse for boliger. 
 

9. Ved utbygging av området, kreves utarbeidet situasjonsplan i 1:500. Planen skal  
vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde 
over 0.5meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, 
parkeringskrav samt adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad 
og godkjennes i kommunen før det gis rammetillatelser for bygging av bygninger  
og anlegg. 

 
10. Før det gis tillatelse til tiltak, skal det foreligge en rapport/utredning knyttet til 

naturmiljø. 
 

11. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. 
Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla. 

a. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 

b. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 

c. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier 
i anleggsperioden. 

d. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 

e. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi 
informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager. 
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 
Konsekvenser: 

- Deler av avsatt LNF-område blir tatt i bruk til boligbygging. 
- Arealet er uegnet til gårdsdrift. 
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. 
- Iverksetter trafikktiltak. 

- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer. 
 
 

7.2 Landskap 
Konsekvenser: 

- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme. 
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi. 
- Silhuetten/Fjernvirkningen bevares. 
- Nærvirkningen endres i liten grad. 
- Noe vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot Bergtjern. 
- Eventuelle, bevaringsverdige enkeltobjekter skal bevares. 

- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og friområder. 

- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for landskapet. 
 
 

7.3 Stedets karakter 
Konsekvenser: 

- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk. 

- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter. 
 
 

7.4 Byform og estetikk 
Konsekvenser: 

- Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder, 
materialbruk etc. 

- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av duse 
naturfarger. 

- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk. 
 
 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Konsekvenser: 

- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende gårdstun ligger 
utenfor planområdet. Ny bebyggelse vil ligge med god avstand til eksisterende tun. 
Grisehuset rives. Dette er av nyere opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det 
verneverdige kulturmiljøet. 

- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø. 
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7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 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”. 

 
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens paragrafer 8-12. Til å vurdere 
planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og 
artsdatabanken. 

 
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd 
område. Det er registrert funn av arter i kategorien LC = livskraftig. Dette vil si at 
artene er registrert, men er ikke regnet som truede arter. 
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på 
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig. 

 
§9: Føre-var-prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av 
vegetasjonen samt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet. 

 
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av 
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ 
grad. 

 
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke 
forekommet noen skade på naturmangfoldet. 

 
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder: 
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det 
legges vekt på gode uteområder med mye grønt. 

 
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette 
klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med 
Naturmangfoldloven. 

 
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker seg som verneverdig innenfor 
planområdet. 
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny 
vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær. 

 
Eventuelle konsekvenser for naturmangfoldet vil bli omtalt ved kartlegging av 
naturmangfoldet. 

 
 

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Konsekvenser: 

- Eksisterende sti beholdes, men traséen justeres noe. 
- Planen legger til rette for store, attraktive lekearealer. 

- Vegetasjonen mot Bergtjern tynnes ut, og sikten mot tjernet vil bedres. 
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- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for rekreasjon. 
 
 

7.8 Uteområder 
Konsekvenser: 

- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt private og felles 
uteplasser. Dette vil legge til rette for gode møteplasser. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for uteområdene. 
 
 

7.9 Trafikkforhold 
Konsekvenser: 

- Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei fra krysset inn til Havna- 
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en 
samfunnsviktig sak. 

- Planen realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering av to busslommer 

- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2 og 1 
parkeringsplass per boenhet under 60m2, ihht. ”Forskrift om parkering, Ringerike 
kommune, Buskerud, 29.10.2009”. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikkforholdene. 
 
 

7.10 Barns interesser 
Konsekvenser: 

- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av gang- og 
sykkelvei. 

- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten. 

- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av 
Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren, og det er lite 
bading der på sommerstid. På sikt vil kanskje dette tjernet kunne benyttes også til 
bading, og bli en positiv faktor til nytt boligområde. 

- For å sikre ulykker knyttet til tjernet, kan det være nødvendig å tynne ut 
vegetasjonen på området, slik at sikten mot tjernet bedres. Avbøtende tiltak vil i 
tillegg være å tilrettelegge for gode lekeplasser, slik at spesielt de yngste barna 
synes det er attraktivt å leke på egnet område. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for barns interesser. 
 
 

7.11 Sosial infrastruktur 
Konsekvenser: 

- En utbygging av ca. 26 enheter, vil gi en forventet befolkning på 60-100 personer. 
Av disse vil omlag 30-45 være barn i ulike aldre. 

- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd. 
Begge disse skolene har god kapasitet. 

- Nærmeste barnehage er Haug barnehage og Smeden barnehage. Begge disse 
barnehagene har barn i alderen 1-5 år. 

- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur. 



43 

7.12 Universell tilgjengelighet 
Konsekvenser: 

- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal være universelt utformet i den 
grad dette er oppnåelig. 

- Boligene skal utformes ihht. Husbankstandard. 

- Nytt planforslag får store positive konsekvenser for universell tilgjengelighet. 
 
 

7.13 Energibehov – energiforbruk 
Konsekvenser: 

- Husbankstandard. 
- Alternative kilder til energioppvarming skal vurderes. 
- Noe, økt biltrafikk 
- Etablering av busstopp og ny gang- og sykkelvei. 

- Nytt planforslag får noe negative konsekvenser for energibruken. 
 
 

7.14 ROS 
Konsekvenser: 

- Det er ikke registrert fare for flom. 
- Området er ikke spesielt vindutsatt. 

- Det er noe støy fra RV 164. Hele utbyggingsområde ligger utenfor gul og rød 
støysone. 

- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning. 

- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det planlegges 
internvei gjennom området. 

- Andre relevante ROS tema: Bergtjern. 

- Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av 
planområdet i tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen 

- Nytt planforslag har noe negative konsekvenser med tanke på naturmiljø, landskap 
og støy. 

- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn- og unge, 
universell utforming og uteområder. 

 
 

7.15 Jordressurser/landbruk 
Konsekvenser: 

- Området er innmarksbeite og har tidligere blitt brukt som landbruksareal og 
grisehold. 

- Det aktuelle arealet er på kun ca.10 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål. 

- Området har siden nedleggelsen av griseproduksjonen ligget brakk, og står i fare 
for kun å bli et stort kratt som gror igjen. 

- Nytt planforslag hindrer gjengroing/kratt. 

- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk. 
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7.16 Teknisk infrastruktur 
Konsekvenser: 

- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger 
i området 

- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet 
enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning mot Bånntjern, og dette 
vil bli opprettholdt etter utbygging. 

- Det må undersøkes nærmere om det er behov for etablering av ny trafo, eller om 
kapasiteten på trafoen som ligger på området er god nok. 

- Vei, se pkt. 7.9. 

- Med utbygging av trafikktiltakene, vil tiltaket får store, positive konsekvenser for 
teknisk infrastruktur. 

 
 

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Konsekvenser: 

- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som 
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale. 

 
 

7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Konsekvenser: 
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser 

 
 

7.19 Interessemotsetninger/naboer 
Konsekvenser: 
- Formålsendring fra LNF til bolig. 

- For å etablere ny gang- og sykkelvei, blir enkelte naboer berørt i form av 
tomteerverv. 

- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for 
etablert boligbebyggelse. 

- Nytt planforslag har små negative konsekvenser for naboene som blir direkte 
økonomisk berørt i form av å måtte avgi grunn til ny gang- og sykkelvei. 

- I tillegg har nytt planforslag få negative konsekvenser for overordnete planer. 
 
 

7.20 Avveining av virkninger 
Konsekvenser: 
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket 
omfatter mange svært positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt 
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte 
naturområder som innbyr ril avslapping og rekreasjon. Gode solforhold og rolige 
omgivelser. Sammen med opparbeidelse av gang- og sykkelvei, utbedring av busstopp 
i umiddelbar nærhet, samt utbedring av krysset, ligger alt til rette for etablering av et 
trygt og godt boligområde. 
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8. Innkomne innspill 

8.1 Liste over innkomne merknader: 

a) Buskerud Fylkeskommune, 07.01.13 

b) Fylkesmannen i Buskerud 

c) Statens vegvesen 

d) Nabo: Jacobsen 

e) Nabo: Bakåsen AS 

f) Nabo: Marit og Svein Løvberg 

g) Nabo: Åsmund Martinsen 
 
 

8.2 Innspill med kommentarer. Innspillene ligger i tillegg som vedlegg 9: 
 
 

a. Buskerud Fylkeskommune, 26.11.12. utdrag 

a) De to gårdstunene består av flere eldre bygninger, og framstår som tradisjonelle tun. 
Våningshuset på tomta som planen omfatter, en panelkledd lafta tømmerbygning i én 
etasje, er trolig bygd omkring 1875. Bygningen framstår som autentisk og godt 
ivaretatt. Tunet inneholder også ytterligere et bolighus, en garasje og et grisehus, som 
alle er av nyere dato. Våningshuset på naboeiendommen er trolig oppført tidlig på 
1800-tallet. 
Kommentar: ok. 

 
b) Gårdstunene ligger utenfor planområdet, men vil ha betydning for den planlagte 

utbyggingen. Miljøet som de to tunene danner, vitner om en lang historie som 
tradisjonelt landbruksområde, og inneholder bygninger som i stor grad har beholdt 
opprinnelig utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt kulturmiljø som bør 
ivaretas for framtida. 
Kommentar: ok. Tunene ligger utenfor planavgrensningen. I foreløpig skisseprosjekt 
er ny bebyggelse plassert med god avstand fra tunet. Byggegrensene er satt i en 
avstand 10 meter fra planavgrensningen i nord. 

 
c) Grisehuset nord i planområdet tilhører også gårdstunet nevnt ovenfor. Det er av nyere 

opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet. Rivning 
av grisefjøset vil frigjøre plass nord i planområdet. Plangrensa er lagt svært tett opp 
mot gårdstunet. Vi vil anbefale at det legges inn større avstand mellom bebyggelsen i 
gårdstunet og nye boliger innenfor planområdet, og altså at plangrensa flyttes noe mot 
sør. Terrenget har bare en svak helling sørover, slik at to- og firemannsboliger vil 
kunne stenge for siktlinjer og bidra til at gårdstunet blir inneklemt mellom 
bebyggelsen og veien. Ny bebyggelse bør plasseres noe lengre sør enn der grisefjøset 
står i dag. 
Kommentar: Planavgrensningen er lagt nokså tett opp mot gårdstunet, da det er 
ønskelig å benytte felles adkomst med eksisterende bebyggelse. Byggegrensen vil ligge 
med 10 meter fra planavgrensningen i nord. I foreløpig skisseprosjekt er det valgt å 
legge ny bebyggelse enda lengre fra tunet/parkering enn hvor dagens grisefjøs ligger. 



46 

d) Planlagt gangvei og veikryss påvirker ikke verneverdiene, slik det framstår på tilsendt 
plankart. At noe av utearealet på eiendommen Berg går med til nytt kryss, gjør det 
enda viktigere at ny bebyggelse sør for tunet får noe avstand til eksisterende 
bebyggelse. 
Kommentar: Se kommentar over. 

 
e) Sørlige del av planområdet er ikke avklart i forhold til automatisk fredete 

kulturminner. Fylkeskommunen må derfor foreta en arkeologisk registrering i 
planområdet før vi kan gi en endelig uttalelse til planen. 
Kommentar: Arkeologisk registrering er bestilt per mail 05.04.13, og gjennomføres 
våren 2013. 

 
f) Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging 

av offentlige og større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk 
fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå konflikter senere i 
planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Utgifter til slik 
granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. 
Kommentar: Arkeologisk registrering er bestilt per mail 05.04.13, og gjennomføres 
våren 2013. 

 

 
b. Fylkesmannen i Buskerud, 02.01.13, utdrag 

a) Fylkesmannen vil innledningsvis anbefale at nye boligområder og utviklingsretninger 
for boligområder blir avklart på kommuneplannivå. 
Kommentar: Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt 
i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av 
dette for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området. 

 
Planen realiserer utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna- 
Hemskogen og opp til innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en 
samfunnsviktig sak. Planen realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering 
av to busslommer. 

 
b) Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 

statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og nasjonale mål for  
reduksjon av utslipp og klimagasser. Dette er sentrale nasjonale føringer som 
kommunen må legge vekt på ved lokalisering av nye boligområder. Fylkesmannen kan 
i utgangspunktet ikke se at det aktuelle planområdet har en gunstig beliggenhet i 
forhold til disse føringene. Dersom området likevel ønskes utviklet til boligformål, vil 
vi be om at utnyttelsesgraden blir redusert. 
Kommentar: I forhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, kan det konkluderes med at området ikke 
ligger sentralt til og at servicetilbudet i nærområdet er begrenset. Planområdet ligger 
derimot i et etablert boligstrøk med relativt god kollektivdekning og med et godt 
utbygd nett med gang- og sykkelveger. 

 
Utbyggingen omfatter etablering av om lag 30 boenheter, og vil ikke belaste 
overordnet vegnett slik at nye tiltak der blir nødvendig. Det planlegges lokale 
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trafikktekniske tiltak med supplering av gang- og sykkelveg, etablering av busslommer 
og omlegging av Bånntjernveien, slik at adkomst og kryss med Ringkollveien blir 
tilfredsstillende. 

 
c) Fylkesmannen vil vise til at det ikke er ønskelig å omdisponere viktige 

landbruksarealer til andre formål. Dette bør særlig ikke skje i strid med gjeldende 
kommuneplan. 
Kommentar: Området er tidligere utnyttet til grisehold. Da arealet er lite, er det 
umulig å nytte dette til hensiktsmessig jordbruksdrift. Tomten er derfor i ferd med å 
gro igjen. Som alternativ bruk av området, forslås det derfor nå å tilrettelegge for 
boligbebyggelse. 

 
d) Vi ser positivt på at det skal innarbeides lekeplasser og reguleres gangvei langs 

Ringkollveien. 
Kommentar: Det skal avsettes plass til en eller flere lekeplasser. Videre tilrettelegger 
planen for trafikksikringstiltak i form av utbedring av krysset, etablering av gang- og 
sykkelveg samt nye busslommer. 

 
e) Det må, som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
Kommentar: Det skal utarbeides en rapport vedr. naturmangfoldet sommeren 2013. 

 
f) Planarbeidet må ivareta hensynet til kulturlandskapet, blant annet ved utforming av ny 

bebyggelse. 
Kommentar: Miljøet som de to tunene danner, vitner om en lang historie som 
tradisjonelt landbruksområde, og inneholder bygninger som i stor grad har beholdt 
opprinnelig utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt kulturmiljø som bør 
ivaretas for framtiden. Tunene ligger utenfor planavgrensningen, og vil bli ivaretatt 
gjennom planforslaget. 

 
Videre vil nytt planforslag bevare stien som går fra Bånntjernveien ut i friområdene. 
Arealet som tidligere har vært benyttet til landbruksareal, er nå i ferd med å gro helt 
igjen. En utbygging av området vil derfor hindre gjengroing av arealet. Eventuelle 
bevaringsverdige enkelttrær skal sikres i det videre planarbeidet. 

 
g) Miljøvennlige energiløsninger er et nasjonalt mål, jfr. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk 

klimapolitikk og Nasjonale føringer for kommunal og regional planlegging. 
Kommentar: Ny bebyggelse planlegges utført med Husbankstandard. Dvs. at det settes 
strenge krav til energibruk. 

 
h) Vi forutsetter at nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer får 

støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Miljøverndepartementets 
oppdaterte retningslinje T1442/12 for behandling av støy i arealplanlegging. 
Kommentar: Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en støyrapport av 
Siv.ing. Bjørn Leifsen AS. Rapporten konkluderer med at de planlagte boligene ikke 
blir liggende i gul eller rød støysone. Helt inntil Bånntjernveien vil det bli gul 
støysone, men både bygg og uteområdene blir liggende utenfor gul sone slik 
planskissen nå foreligger. Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak, verken på 
tomtene, utearealene/lekearealene eller fasadene. 
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c. Statens vegvesen, brev 14.01.13 

a) For Statens vegvesen er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør 
være godkjent kommune(del)plan. Området er tidligere uregulert og er avsatt som 
LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det er planer om ytterligere boligutbygging i 
samme område, og det er også i den senere tid etablert en familiebarnehage med 
adkomst via Bånntjernveien og FV 164. Kommunen sier selv i sin saksutredning av 
”denne nye reguleringen på sikt vil kunne utløse flere like saker der utbyggere ønsker 
fortetting i områder som ikke er lagt inn som boligareal i kommuneplanens arealdel.” 
Kommentar: Avklaring av omregulering av dette området skulle normalt vært foretatt i 
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, men fremmes uavhengig av 
dette for å løse problemene med trafikksikkerhetsmessige forhold i området. Dette står 
klart presisert i møtereferatet fra oppstartsmøtet med kommunen, punkt 1.5. Planen 
var oppe til politisk oppstart 29.10.12, hvor rådmannens innstilling var positiv for å gå 
i gang med en detaljregulering av området. 
Vurderinger rundt hvorvidt dette området kan reguleres uten å være i tråd med 
kommuneplanen, er derfor nøye vurdert. Dette området har spesielle rekkefølgekrav 
knyttet til planen, og er vurdert spesielt. Denne planen vil derfor ikke legge føringer 
for andre områder. 

 
b) Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, kriteriene i § 4, og  

at det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse. Statens vegvesen er ikke 
enig i denne konklusjonen. Vi mener i tillegg at planen omfattes av RPR for  
samordnet areal- og transportplanlegging og kommer i konflikt med disse 
retningslinjenes formål. Statens vegvesen som berørt myndighet er ikke kontaktet i 
forhold til avklaring om kriteriene i § 4 kommer til anvendelse. Vi stiller spørsmål ved 
om det burde vært reist krav om behandling etter forskriften. 
Kommentar: Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om KU, men aktuelle og 
nødvendige temaer skal belyses. Planområdet det nå reguleres for, omfatter et relativt 
lite areal på om lag 11 daa. Tiltaket, med en ramme på i underkant av 30 boenheter, 
får videre få konsekvenser for nærområdet. Ved å belyse de aktuelle konsekvensene 
med tanke på trafikk, støy, naturmangfold mv, vil planforslaget bli tilstrekkelig belyst, 
uten behovet for full konsekvensutredning og planprogram. 

 
c) Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de 

trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større 
utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. Normalt kreves 
teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle 
avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 
Kommentar: I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en trafikkrapport. Denne 
rapporten konkluderer med at utbyggingen ikke vil belaste overordnet vegnett slik at 
nye tiltak blir nødvendige. Videre ivaretar planen utbygging av gang- og sykkelveg, 
etablering av busslommer samt utbedring av krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. 
COWI har utarbeidet detaljerte tegninger for utførelsen av kryssløsning, med detaljer 
rundt siktlinjer, kurvaturer, støttemurer med mer. 
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d) Normal byggegrense for riksveger/fylkesveger er nå 50m/15m med mulighet for 
vegmyndigheten til å fastsette økt byggegrense. Byggegrensen skal blant annet 
vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. 
Kommentar: I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en støyrapport. 
Støyrapporten konkluderer med at all bebyggelse samt utomhusområder blir liggende 
utenfor gul sone. Det vil derfor ikke bli nødvendig med støytiltak på verken tomter, 
lekeområder eller på fasadene, slik skissene nå foreligger. Byggegrensen til 
Ringkollveien er på over 50 meter. 

 
e) Utbyggingen vil legge opp til bilbasert tilkomst. Av servicefunksjoner er det kun en 

matbutikk ved skolen. Kollektivdekningen må anses å være mangelfull. Boligbehovet i 
området er ikke dokumentert i overordnet plan, og det er lagt opp til høy grad av 
utnytting. Planen må omfatte eventuelle nødvendige trafikktiltak. Her må hele 
fylkesvegen inngå i planområdet, samt omkringliggende veger slik at veg- og 
trafikkforhold langs begge sider avklares i planen. Det er opparbeidet gang- og 
sykkelvei frem til Havna/Hemskogen-feltet. Denne må videreføres frem til kysset med 
Bånntjernveien. 
Kommentar: Planavgrensningen er utvidet til også å omfatte gang- og sykkelveien til 
krysset Ringkollveien/Havna Hemskogen. Ny plan omfatter en utbygging på om lag 30 
boenheter, og vil ikke påvirke trafikkbildet i særlig grad. 

 
Bussen som frekventerer Haug (Hønefoss-Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkoll- 
veien på denne strekningen, med stoppested Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i 
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen. 

 
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad 
med bil i forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel er et godt alternativ. 

 
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på 
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt 
mulig å gå. 

 
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå 
den servicen man har behov for der. 

 
 
f) Det må inngås ny gjennomføringsavtale med Statens vegvesen på vegne av Buskerud 

fylkeskommune for tiltak som berører fylkesvegen med tilhørende gang- og  
sykkelveg. Gjennomføringsavtalen fra okt. 2009 for rekkefølgekravene i Andersløkka- 
planen innebærer kun venteareal i forbindelse med busstopp på hver side av fv. 164, i 
tillegg til gang- og sykkelveg og del av kryss med Bånntjernveien. Denne avtalen må 
gjennomgås på nytt da utbyggingsvolumet nå økes betraktelig og nye krav er kommet 
inn i det regelverket vi er satt til å forvalte. 
Kommentar: ok. Det vil bli utarbeidet ny gjennomføringsavtale. 

 
g) Det kan bli reist innsigelse til reguleringsplanen dersom våre ansvarsområder ikke er 

tilstrekkelig utredet eller ivaretatt i det videre planarbeidet. 
Kommentar: Før arbeidet med planen ble startet opp, har saken vært oppe til politisk 
behandling. Utarbeidelse av planen har derfor vært drøftet før igangsetting, og det 
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har blitt gitt klarsignal til å gå i gang med å utvikle området til boliger. Planen er 
delvis i tråd med RPR for areal- og transportplanlegging, men må også veise opp mot 
trafikksikkerhetstiltakene som vil sikres som følge av planen. Tiltaket vil i tillegg legge 
bedre til rette for kollektivtrafikken, ved at bussholdeplassene utbedres. Tiltaket er av 
størrelsesorden et relativt lite tiltak, på til sammen om lag 30 boenheter. Kravene til 
støy, trafikksikkerhet, avstand til fylkesvei med mer, ivaretas i planarbeidet. 

 
 

d. Nabo O. Johan og Hanne Jacobsen, 09.01.13 

a) Slik vi har forstått av Plan- og bygningsloven skal en detaljregulering brukes for å 
følge opp kommuneplanens arealdel. Det betyr at det for dette nye boligområdet ikke 
har vært gjenstand for en grundig konsekvensutredning. Det er ikke nevnt noen 
forholdstall, så dette kan innebære mange firemannsboliger for barnefamilier. Dette 
kan potensielt bli et boligområde for 300-400 mennesker som skal bo 6 km fra 
Hønefoss. Med så mange nye boliger blir det en stor belastning på en allerede dårlig 
vedlikeholdt veg. Dessuten har vi forstått at det ikke er tenkt etablert fortau i 
Bånntjernveien, en vei som er så smal at to biler vanskelig kan møtes. 
Kommentar: Se kommentar til brevet over fra SVV, punkt a. 

 
b) Planområdet ligger ca. 6 km fra Hønefoss, så typisk vil dette være boliger for 

barnefamilier der privatbilen vil bli det foretrukne transportmiddel. Per i dag bruker 
barna skolebuss, men i henhold til ny plan, skal det etableres sammenhengende gang- 
og sykkelvei til skolen. Selv om det er kun 2 km til skolen, er det stor høydeforskjell 
mellom lokalisering av skolen og planområdet. Gang- og sykkelveien skal etableres på 
motsatt side av Ringkollveien. Det betyr at skolebarna må krysse en trafikkfarlig veg to 
ganger. Det er per i dag dårlig kollektivdekning i området. 
Kommentar: Se kommentar til brevet over fra SVV, punkt e. 

 
c) Helt siden Andersløkka-planen ble vedtatt i 2003, så har det ligget et rekkefølgekrav til 

planen som dreier seg om å utbedre krysset Bånntjernveien – Ringkollveien. Fordi 
dette krysset ikke var en del av reguleringsplanen, så er det ikke blitt gjort noe med 
dette farlige krysset samt etablert en busslomme som er en del av rekkefølgekravet.  
Det er gjort forsøk på å få grunneier til å avgi grunn for å kunne sikre en god  
avkjøring, men det var ikke mulig. Vi er bekymret for at man nå ser Andersløkka- 
planen i sammenheng med den nye planen og åpner for at rekkefølgekravet utgår, fordi 
man har en forventning om realisering av en ny plan der dette blir hensynstatt.        
Selv om det skulle bli et vedtak om en ny plan, er det ingen garanti for at denne planen 
blir realisert og at krysset og busslommene blir etablert. 
Kommentar: Utbedring av krysset, etablering av gang- og sykkelveg, samt 
opparbeidelse av busslommer sikres gjennom planarbeidet, og er et krav for å få 
omregulert området til boligformål. 

 
d) Vi bor på gbnr. 103/197, som grenser inn mot krysset Bånntjernveien/Ringkollveien. 

Ut fra kartutsnittet i varselbrevet, ligger en del av vår eiendom innenfor planområdet. 
Vi forutsetter at dette er en feil, da vi ikke er forespurt om en slik innlemmelse. 
Dessuten vil det kunne gi bindinger for vår tomt, noe vi ikke er interessert i. 
Kommentar: Nye frisiktlinjer vil kun tangere eiendomsgrensen, og blir ikke liggende 
inne på deres tomt. 
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e) Det må nevnes at vi, i utgangspunktet, er positive til utbygging og utbedring av krysset 
Bånntjernveien – Ringkollveien. Vi er opptatt av rekkefølgebestemmelsene som er satt 
og at disse følges ubetinget, samt hvilke konsekvenser utbyggingen gir oss og hvordan 
vår tomt blir berørt av saken. 
Kommentar: Rekkefølgebestemmelsene vedr. infrastrukturen som stilles til denne 
planen vil være av stor, positiv betydning for hele nabolaget. 

 
e. Bakåsen AS v/ Jan Braseth, 18.12.12 

a)  Da vårt selskap Bakåsen AS som eier av gbnr. 103/12 vil bli sterkt berørt av 
ovennevnte plan, og det ikke er inngått noen avtale om grunnerverv, forbeholder jeg 
meg retten til å komme tilbake til saken når dette eventuelt er avklart. 
Kommentar: Det har blitt avholdt møte med nabo. Berørte parter vil også bli informert 
nærere i den videre prosessen, slik at man i fellesskap kan komme frem til en best 
mulig løsning. 

 

f.Marit Sund og Svein Løvberg, 04.01.13 

a) Vår eiendom inkludert adkomstvei vil påvirkes av forslag til gangvei langs 
Ringkollveien sant endringer i forbindelse med ombygging av krysset Ringkollveien- 
Bånntjernveien. Vår eiendom grenser til Ringkollveien, og det er ikke aktuelt for oss å 
avstå noe areal til planlagt gangveg. Dette vil forringe muligheter for planlagt 
utbygging av vår eiendom. Dette vil i tillegg medføre en farlig skjæring mot 
Ringkollveien. 
Kommentar: Ved utforming av ny, offentlig gang- og sykkelvei vil noe areal bli berørt. 
Berørte parter vil bli informert nærmere i den videre prosessen. Det er et mål å 
komme frem til en best mulig løsning som alle kan enes om. Etablering av ny gang- og 
sykkelvei vil være i fellesskapets interesse. 

 
b) Innkjøring til vår eiendom er i krysset Ringkollveien/Bånntjernveien. En eventuell 

ombygging av dette krysset vil måtte medføre endringer for vår veg. Disse endringene 
må selvfølgelig påkostes og utføres av utbygger. Det er videre stor høydeforskjell 
mellom vår vei og Ringkollveien. En evt. gangvei vil gjøre det nødvendig å sikre 
denne veistrekningen med f.eks. gjerde og lignende. 
Kommentar: Nødvendige trafikktiltak/detaljer for utforming av veien, er prosjektert av 
COWI. Tiltakene ligger som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

 
g.Åsmund Martinsen, 17.01.13, utdrag 

a) Jeg har lest reguleringsforslaget fra Andersløkka Utbygging as over Nerbytunet og 
saksfremlegget fra Ringerike kommune. Utover veirett så omhandles ikke 
adkomstveien (Bånntjernveien) verken i forslaget til regulering eller i saksfremlegget. 
Privatveien Bånntjernveien er smal og det er alminnelig oppfatning at veien ikke tåler 
mer trafikk enn del allerede er. Det sier seg selv at utbyggingen fører til langt mer 
biltrafikk enn dagens trafikk. Naturlig nok vil trafikken bli sterkt konsentrert om 
morgen og kveld. Også trafikken til og fra Skogtjernen Familiebarnehage vil komme 
på samme tid. 
Kommentar: I henhold til utarbeidet trafikkanalyse, vil trafikkøkningen som følge av 
tiltaket, være ca. 130 kjt/d i Bånntjernveien. Situasjonen i Bånntjernveien er 
blandingstrafikk mellom kjørende og gående. Total feltbredde er ca. 4.5-4.75m. ÅDT 
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vil bli ca. 330 kjt/d, ca. 45 kjt/t i makstimen og skiltet hastighet 40 km/t. I slike veger 
er det ingen krav til separat gang- og sykkelvei. 

 
Planen legger ikke opp til utbedringer av selve Bånntjernveien, men realiserer 
utbygging av gang- og sykkelvei frem til krysset inn til Havna-Hemskogen og opp til 
innkjøringen Bånntjernveien. Planen innehar dermed en samfunnsviktig sak. Planen 
realiserer også utbygging av et nytt kryss samt etablering av to busslommer. 

 
b) Det er planlagt lekeplass på Nerbytunet og det er bra. Da Nerbytunet i sin tid ble 

utbygget ble det også anlagt lekeplass, allikevel viste det seg at ungene lekte i veien i 
stedet for å bruke lekeplassen. Det samme vil helt sikkert gjenta seg nå. 
Kommentar: Det skal etableres til sammen lekeplasser på minimum 1500 m2, skjermet 
fra trafikk og støy og med gode solforhold. I tillegg skal det etableres en sti fra 
Bånntjernveien, ned til lekeplassen og ut i friområdet. Dette vil gi lett adkomst til 
attraktive lekeområder. 

 
c) Jeg vil spørre Ringerike kommune om hvilken stilling man tok til trafikksikkerheten 

for kjørende og gående da forslaget til regulering ble behandlet i oktober? 
Nabo har også kommentarer til etablert barnehage etc. 
Kommentar: Spørsmålene er rettet til Ringerike kommune. 

 
 
 
9. Avsluttende kommentar 

Ny plan er ikke i tråd med kommuneplanen, men er behandlet spesielt da området ligger 
brakk, og da planen sikrer gjennomføring av viktige trafikktiltak. Planarbeidet som nå 
foreligger viser at en omregulering til boligformål kan egne seg godt for dette området. 
Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte naturområder som innbyr til avslapping og 
rekreasjon. Gode solforhold og rolige omgivelser. Sammen med tilrettelagt infrastruktur, 
gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet, ligger alt til rette for etablering 
av et godt boligområde. 
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1. BAKGRUNN 

Foreliggende naturmiljønotat er del av et pågående arbeid med å utarbeide reguleringsplan for 

Nerbytunet i Ringerike kommune, se lokalisering og planforslag figur 1 og 2. Notatet er utarbei-

det av Rambøll v/Ingunn Løvdal på oppdrag fra arkitektfirmaet Halvorsen og Reine AS. Målet 

med planen er tilrettelegging for utvikling av boliger, anslagsvis ca. 30 enheter med størrelser på 

ca 80-130m2 per enhet. Reguleringsplanen er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men er 

vurdert av kommunen til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (KU) etter forskrift om KU. I 

henhold til oppstartsmeldingen for planarbeidet, datert 08.10.2012, skal det som del av planar-

beidet «gjennomføres en biologisk kartlegging slik at man sikrer eventuell bevaringsverdig vege-

tasjon/enkelttrær».  

 

I foreliggende notat presenteres resultatene fra gjennomført kartlegging av biologisk mangfold i 

planområdet, med påfølgende vurderinger av naturmangfoldloven (nml) §§8-12 jf. nml §7 for til-

takene som planen tilrettelegger for. 

 

 
Figur 1: Lokalisering av Nerbytunet, Ringerike kommune. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 2: Planforslag for Nerbytunet, utlagt til offentlig høring 10.06.2013. 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. REGISTERINGER OG KUNNSKAPSGRUNNLAG 

2.1 Informasjonsinnhenting 

Det er fortatt søk i innsynsløsningene naturbase (www.naturbase.no) og artskart 

(www.artsdatabanken.no), gjort utsjekk av eksisterende litteratur som omhandler forholdene i 

Bergstjern, og det er innhentet informasjon fra Statens Vegvesen Region Sør og Fylkesmannen i 

Buskerud, jf. nml § 8 (kunnskapsgrunnlaget). Kartlegging av planområdet ble utført 17.06.2013 

av biolog Ingunn Løvdal. På befaringen ble det søkt etter viktige naturtyper i hht. Direktoratet for 

naturforvaltning håndbok 13 (2006). Det ble også sett etter fremmede arter i kategoriene «svært 

høy risiko» og «høy risiko» i norsk svarteliste 2012. Fokus for befaringen var den delen av plan-

området som planlegges for bebyggelse. Bergstjern ble ikke befart fordi dette ble vurdert å være 

tilfredsstillende kartlagt i forbindelse med tidligere registreringer (se kap. 2.2.). 

 

2.2 Foreliggende registreringer av naturmangfold, jf. nml §8 

Ringerike kommune gjennomførte i 2003 kartlegging av viktige naturtyper i kommunen (Bye 

2003). Kartleggingen var ikke heldekkende, og det fremgår ikke om planområdet ble vurdert. Det 

er ikke registrert viktige naturtyper innenfor plangrensa i Naturbase, men det tilliggende Bergs-

tjern er registrert som viktig naturtype, se figur 4. Tjernet ble registrert i kartleggingen i 2003 

(Bye 2003), og nyregistrert i 2009 av Biofokus v/Kjell Magne Olsen for innsamling av ferskvanns-

organismer (Naturbase). Beskrivelsen i Naturbase er oppdatert i hht. til siste registrering. Bergs-

tjern er vurdert som en rik kulturlandskapssjø av kalkfattig utforming med regional verdi (B). Det 

er ikke registrert rødlista planter eller insekter knyttet til tjernet, men lokaliteten er registrert 

som hekkelokalitet for sivhøne (Gallinula chloropus), som har status som NT (nær truet) på norsk 

rødliste for arter 2010 (www.artsdatabanken.no).  

 

Bergstjern er et av 4 tjern som er inkludert i «Handlingsplan for kalksjøer. Kalksjøer i Buskerud 

2011» (Mjelde og Edvardsen 2011). I forbindelse med planen ble det gjennomført undersøkelser 

av vannkvalitet og vannvegetasjon. Handlingsplanen konkluderer med at Bergstjern er kraftig 

forurenset som følge av høyt eutrofieringsnivå. Det ble ikke gjort funn av rødlistearter eller arter 

som karakteriserer kalkrike innsjøer, og lokaliteten gis ikke verdi som kalkrik innsjø i handlings-

planen. Tjernet har i følge rapporten muligens vært en kransalgesjø. 

 

 
Figur 4: Bergstjern er eneste registrerte naturtypelokalitet i forbindelse med planområdet i Naturbase (grønt felt midt i 

bildet). Planområdet er lokalisert like til høyre for Bergtjern. 

 

Vegkanten på nordsiden av Ringkollveien (del av planområdet, planlegges som gang- og sykkel-

sti) er i juni 2013 registrert av Statens Vegvesen, Region Sør, i samarbeid med Fylkesmannen i 

Buskerud v/miljøvernavdelingen, i forbindelse med driftsaktiviteter i funksjonsområder for kar-

plantearten dragehode (Dracocephalum ruyshiana). Dragehode er rødlistet som sårbar (VU), og 

har status som prioritert art jf. forskrift om dragehode som prioritert art fastsatt 20. mai 2011, jf. 

naturmangfoldloven § 23. Lokaliteten ligger i veiskråningen mellom avkjøringene til Hemskoveien 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

og Bånntjernveien langs nordsiden av fv. 164, se fig. 5. Lokaliteten beskrives som svært rik. De 

viktigste forekomstene ligger på toppen av vegskjæringen, i en mosaikk av kantkratt, åpen 

kalkmark og kalktørreng. Enkeltindivider av dragehode har også etablert seg ned i skjæringen, 3-

5 m fra veien. Hele veikanten vil bli registrert som en del av en større lokalitet som artsrik vei-

kant med nasjonal verdi (A-verdi) som følge av forekomsten av dragehode. 

 

 

 
Figur 5: Registrert lokalitet for dragehode (Dracocephalum ruyshiana) langs fylkesvei 164 ved Berg øst for Hønefoss. Vei-

en som går N-S i høyre del av bildet er Bånntjernveien. Nede til venstre i bildet sees en del av Bergstjern (se tekst over). 

 

2.3 Resultater fra kartlegging 

Befaringen var konsentrert om den delen av planområdet som planlegges for boligbebyggelse. 

Det er ikke registrert lokaliteter som kvalifiserer som viktige naturtyper etter DN-håndbok 13 

(2006). Området beskrives i 4 delområder (se figur 6); A: bekk med kantsone fra Bånntjenn-

veien til Bergtjern sør i planområdet, B: 4 store, gamle trær sør for eksisterende grisehus, C: 

Dragehodelokalitet nord for fv. 164 og D: Restarealet; eng i gjenvoksning/restareal. Bekken med 

tilhørende kantsone har økologisk funksjon av lokal verdi. De gamle poplene i delområde B er en 

fremmed art, og har i første rekke parkmessig, historisk og/eller landskapsmessig verdi. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 6: Registrerte delområder (se tekst). 

 

A 

Kun et lite strekk på noen få meter av selve bekken inngår i planområdet helt i sørøst, se figur 8 

og 9. Plangrensa i sør og sørøst følger eiendomsgrensa, som er trukket i noe ujevn avstand fra 

bekken (ca 1-4 m) nord og øst for bekkeløpet. I sørøstre del av planområdet grenser bekken mot 

et jorde i sør, uten høyere kantvegetasjon. I planområdet er det etablert en frodig, naturlig kant-

sone mot bekken, som varierer noe i bredde, anslagsvis mellom 4 og 8-9 meter, se figur 7.  

 

 
Figur 7 og 8: Frodig kantsone langs bekken til venstre. Til høyre: Bekken kommer inn i planområdet like bak trafostasjo-

nen i bildet. Frodig, tresatt kantsone langs bekken kan skimtes mot høyre i bildet. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 9: Kun en liten del av selve bekkeløpet inngår i planområdet (tynn blå linje), helt i sørøst. Planområdet følger eien-

domsgrensa for gnr/bnr 103/128 mot sør og vest (vist med rød linje). Mørkere grønn sone viser tresatt kantsone for bek-

ken. 

 

Bekkens kantsone mot består av frodig or-askeskog med høyt næringstilsig. Tresjiktet innehar en 

blanding av ask, gråor, spisslønn, rogn, selje, hegg og bjørk. Trærne er stort sett ikke spesielt 

grovvokste, men noen enkelttrær er grovere; en selje er opp mot 50 cm i brysthøydediameter 

(dbh), og en hegg opp mot 20 cm dbh og en ask opp mot 40 cm dbh. Asketrærne er til dels pre-

get av askeskuddsjuke. Feltsjiktet er forholdsvis glissent. Vanlige arter er skogsivaks, brennesle, 

mjødurt, bringebær, åkersnelle, skogsnelle, fuglevikke, hvitveis, teiebær, jonsokblom, skogsalat 

og karse (mulig sumpkarse). Firblad, trollbær, liljekonvall og blåveis forekommer på tørrere deler 

av kantsona ved vestre plangrense. Mot sør grenser dyrka mark inntil bekkeløpet, uten intakt 

kantsone.  

 

Kantsonen har flere viktige funksjoner. Med tanke på det høye eutrofineringsnivået i Bergstjern 

vil en intakt og frodig kantsone ha en viktig funksjon med opptak av næringsstoffer og bidrar til å 

bremse og redusere tilførselen av næringsstoffer til bekken og Bergstjern. En intakt kantsone 

med trevegetasjon vil også bidra til å hindre erosjon og utgraving av løsmasser i bekkeløpet. Med 

hensyn på artsmangfold gir den rike vegetasjonen grunnlag for et rikt insektliv, og artsrik fugle-

fauna.  

 

Vannkvaliteten i bekken er ikke undersøkt nærmere, men kan forventes å være eutrof, jf. regi-

strert vannkvalitet i Bergstjern. 

 

B 

4 kjempetrær av poppel (ssl. balsampoppel Populus balsamifera) står på platået foran sørveggen 

til det gamle grisefjøset. Trærne er 80-100 cm i brysthøydediameter med grov sprekkebark og 

frodige, vide kroner. Balsampoppel er en fremmed art som er kategorisert som høy risiko på 

norsk svarteliste. Trærne kan derfor ikke ansees å ha positiv verdi for naturmangfoldet, men kan 

ha historisk og landskapsmessig verdi. Trærne vil normalt begynne å skrante når de er 100 år, 

og når sjelden 200 år. Særskilte tiltak for å sikre trærne i forbindelse med etablering av et bolig-

felt må derfor forventes å ha verdi i et begrenset tidsperspektiv. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 10: Poplene som beskrevet i tekst som område B sees til venstre i bildet. I forgrunnen gammel beitemark beskrevet 

som område D under. Bildet er tatt fra sørkanten av planområde med linsa vendt mot nord. Området i front av bildet er 

en stor del av det planlagte byggeområdet. Vegkantvegetasjonen til Bånntjernveien sees helt til høyre i bildet.  

 

C 

Dragehodelokalitet. Se beskrivelse i delkap. over. 

 

 
Figur 11: Dragehodelokalitet nord for fv. 164, med innfelt bilde av dragehode. Det store bildet er tatt fra vestre del av lo-

kaliteten, med linsa mot øst. Begge fotos: Arne Heggland (Statens Vegvesen). 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

D 

Den åpne enga er gammel, næringsrik beitemark preget gjengroing. Vestre deler av området (i 

bunnen av bakken mot bekken), har overgang mot sumpmark. De mindre fuktige delene av enga 

er preget av høyvokste nitrofile urter som geitrams, brennesle, bringebær, høymol og vendelrot. 

Kratthumleblom, skogstorkenebb, engsoleie, skogstjerneblom, stormaure, engsyre og hunde-

kjeks forekommer vanlig, se figur 12. Enga vurderes som en triviell naturtype uten særskilte ver-

dier for naturmangfold. 

 

 
Figur 12: Enga i området er i sterk gjengroing. Husene opp til høyre i bildet tilhører Bånntjernveien. Bildet er tatt fra sør-

vestre del av planområdet. 

 

Fremmede arter: 

Mellom grisefjøset og Bånntjernveien vokser 

det en del hagelupin. Hagelupin, se figur 13, 

har status som svært høy risiko på norsk 

svarteliste 2012. Skvallerkål forekommer 

spredt på enga, men er ikke vurdert for svar-

telista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 13. Hagelupin har status som svært 

høy risiko på norsk svarteliste. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

3. PLANVIRKNING OG VURDERING AV NML §§8-12 

Kunnskapsgrunnlaget, jf. nml §8 

På bakgrunn av overstående undersøkelser ansees kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold for 

planområdet som tilfredsstillende. 

 

Planvirkning, jf. nml §8 

Planforslaget innebærer fysiske inngrep for etablering av gang- og sykkelvei i en sone på ca 10 m 

i horisontal lengde inn i eksisterende vegskråning nord for fv.164. Et slikt inngrep vil ødelegge 

store deler av forekomsten av den prioriterte arten dragehode som er registrert på lokaliteten. 

Planvirkning må regnes som svært negativ, og i konflikt med det nasjonale forbudet mot skade 

og ødeleggelse av arten, jf. §3 i forskrift om dragehode som prioritert art. 

 

Planforslaget har ikke bestemmelser eller byggegrenser som sikrer eksisterende kantsone mot 

bekken, og planvirkning for kantsonen og bekkemiljøet er følgelig usikker. Fjerning av kantsonen 

eller inngrep i bekkeløpet vil kunne virke negativt på vannkvaliteten i bekken og bidra til å for-

verre forurensningsnivået i Bergstjern. Vesentlige inngrep i kantsonen vil også fjerne et element 

som bidrar til økt variasjon og naturmangfold. Rekkefølgebestemmelse §4 punkt 11 om miljøopp-

følgingsplan (MOP) kan imidlertid bidra til å sikre hele eller deler den eksisterende kantsonen mot 

bekken dersom MOP får bestemmelser som sikrer ivaretakelse av en funksjonell kant, jf. vann-

ressursloven §11. En funksjonell kantsone kan litt sjablonmessig sies å være 1 trelengde, og 

helst over 10m, bred.  

 

Bergstjern med tilhørende kantsoner vil ikke berøres direkte av planforslaget. Anleggsvirksomhet 

og økt menneskelig aktivitet rundt tjernet som følge av flere beboere i nærområdet vil kunne re-

dusere sannsynligheten for fortsatt hekking av sivhøne. Opprettholdelse av en intakt, tresatt 

kantsone rundt tjernet vil imidlertid kunne redusere faren for at økt forstyrrelsesnivå påvirker 

mulighetene for fortsatt hekking. I hht. Artskart er det et forholdvis begrenset antall hekkinger 

av sivhøne i Ringerike, og tap av en hekking kan tenkes å påvirke den lokale bestanden i denne 

delen av Ringerike. Artens hovedpåvirkning for registrert tilbakegang oppgis imidlertid i Artsda-

tabanken til å ligge utenfor Norge. I sum ansees planvirkning som svakt negativ i lokal skala, 

men liten eller ingen virkning i regional eller nasjonal skala. 

 

Graving og flytting av masser ved forekomsten av hagelupin (svartelistet som svært høy risiko) 

og ved poplene foran grisefjøset kan føre til utilsiktet spredning av artene. Risikoen må anses 

som en potensiell negativ planvirkning. Bestemmelser i reguleringsplanen eller MOP med krav om 

sikker massehåndtering i anleggsperioden som hindrer slik spredning vil bidra til å redusere ne-

gativ planvirkning for naturmangfoldet. Fjerning av poplene vil kunne gi svak positiv planvirkning 

ved at lokale spredningskilder for arten utraderes. 

 

For planområdet for øvrig er det ikke registrert særskilte verdier for naturmangfold, og det vil ik-

ke bli nevneverdige planvirkninger. 

 

Føre var prinsippet, nml §9 

Kunnskapsgrunnlaget om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger vurderes som tilfredsstillende, og det ansees som en rimelig vur-

dering at føre-var prinsippet tillegges liten vekt ved vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. 

nml § 9. 

 

Samlet belastning for naturmiljø, jf. nml § 10 

Det er ikke kjent at det pågår annen planlegging i området som vil kunne virke på registrerte 

verdier for naturmangfold. Virkningen av planforslaget vil i noen grad kunne bidra til å øke den 

samlede belastningen for Bergstjern med tilhørende tilførselsbekk. Grad av økt belastning er noe 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

usikker som følge av at forslag til reguleringsbestemmelser kan bli endret, og at det er usikkert 

hvilket innhold som vil gis i MOP for å sikre bekkeløpet med tilhørende kantsone. Redusert land-

bruksdrift i tilgrensende arealer for Bergstjern som følge av planen vil bidra til å redusere næ-

ringstilførselen på sikt, og kan virke positivt på vannkvaliteten.  

 

Dragehodeforekomsten i planområdet kan være blant Buskeruds rikeste forekomster av arten. 

Lokaliteten ligger i et kjerneområde for arten i Norge. Arten er i tilbakegang, og ødeleggelse av 

en så stor og rik lokalitet vil bidra til å øke den samlede belastningen for artens forekomst i re-

gionen. For en sårbar art i tilbakegang vil økt samlet belastning kunne bidra til å redusere mulig-

heten for å nå det nasjonale forvaltningsmålet for arten, jf. nml. §5.  

 

For den øvrige natur i området ansees det ikke at planen gir nevneverdig økt belastning for na-

turmangfoldet, jf. nml.§ 10. 

 

Miljøoppfølging/videre arbeid, jf. nml §§ 11 og 12 

Rekkefølgebestemmelse §4 punkt 11 om miljøoppfølgingsplan (MOP) i planforslaget gir mulighet 

for å etablere retningslinjer for å sikre hele eller deler den eksisterende kantsonen mot bekken, 

samt retningslinjer som sikrer at massehåndteringen i anleggs- og driftsfasen hindrer uønsket 

spredning av de svartelista høyrisikoartene hagelupin og poppel.  

 

Alternativ lokalisering, jf. nml § 12 

Alternativ lokalisering er ikke vurdert i planarbeidet. Sørsiden av fv 164 har ingen registrerte, 

særskilte verdier for naturmangfold. Etablering av gang- og sykkelsti på sørsiden av fv 164 vil ik-

ke komme i konflikt med registrerte verdier for naturmangfold i planområdet, og dette er en mu-

lig alternativ lokalisering som kan vurderes, jf. nml § 12. I anleggsfasen og driftsfasen forutsettes 

det at nødvendige detaljplaner og miljøoppfølgingsplaner vil sikre best mulig driftsmetoder og 

teknikk, jf. nml § 12.  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

4. KONKLUSJONER 

Innenfor planområdet er det 1 lokalitet med nasjonal verdi (A) for naturmangfold. Lokaliteten er 

blant de rikeste forekomstene av den prioriterte arten dragehode (rødlistet som sårbar (VU)). I 

tillegg har bekken sør i planområdet med tilhørende kantsone en viktig lokal funksjon for vann-

kvalitet og lokal variasjon for naturmangfold. Øvrig planområde innehar ingen særskilte verdier 

for naturmangfold. Forekomst av hagelupin i det planlagte byggeområdet innebærer risiko for 

uønsket spredning av arten.  

 

Planvirkning må regnes som svært negativ for forekomsten av dragehode, og i konflikt med for-

bud mot skade og ødeleggelse av arten, jf. §3 i forskrift om dragehode som prioritert art. Planen 

kommer også i konflikt med nasjonalt forvaltningsmål for arten, jf. nml. §5. 

 

Planforslaget har ikke bestemmelser eller byggegrenser som sikrer eksisterende kantsone mot 

bekken, og planvirkning for kantsonen og bekkemiljøet er følgelig usikker. Fjerning av kantsonen 

eller inngrep i bekkeløpet vil kunne virke negativt på vannkvaliteten i bekken og bidra til å for-

verre forurensningsnivået i Bergstjern. Vesentlige inngrep i kantsonen vil også fjerne et element 

som bidrar til økt variasjon og naturmangfold i lokal skala. 

 

Rekkefølgebestemmelse §4 punkt 11 om miljøoppfølgingsplan (MOP) i planforslaget gir mulighet 

for å etablere retningslinjer for å sikre hele eller deler den eksisterende kantsonen mot bekken, 

samt retningslinjer som sikrer en massehåndtering i anleggs- og driftsfasen som hindrer uønsket 

spredning av de svartelista, høyrisikoartene hagelupin og poppel.  

 

For planområdet for øvrig er det ikke registrert særskilte verdier for naturmangfold, og det vil ik-

ke bli nevneverdige planvirkninger. 

 

Alternativ lokalisering er ikke vurdert i planarbeidet. Etablering av gang- og sykkelsti på sørsiden 

av fv 164 vil ikke komme i konflikt med registrerte verdier for naturmangfold i planområdet, og 

er en mulig alternativ lokalisering som kan vurderes, jf. nml § 12. 
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Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret                                                                                 05.11.2015 

 

Oppsummering av endringer i planforslag og vurdering av 

innkomne merknader i prosessen etter offentlig ettersyn. 

 

Som følge av merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn og ny informasjon ved 

utredning av biologisk mangfold innen planområdet ble det gjort endringer i 

planforslaget. Endringene er vesentlige og det var derfor behov for å gjennomføre en 

begrenset høring av nytt forslag hos berørte parter.  

Statens Vegvesen (SVV) fremmet innsigelse til opprinnelig forslag til detaljregulering. 

Innsigelsen ble opprettholdt ved begrenset høring og det ble foretatt justeringer av 

forslaget før det igjen ble sendt SVV. Innsigelsen ble som følge av endringene trukket. 

Endringene som ble utført berørte etter rådmannens syn hovedsakelig SVV, 

forslagstiller og eier av Gnr 103/12 ved at revidert forslag endret atkomstforholdene til 

eiendommen. Eier av Gnr 103/12 ble også i stor grad berørt ved endring av plasseringen 

av gangveien da store deler av denne ble lagt på eiendommen. 

Under er en sammenfatning av vurdering av innspill til høring og offentlig ettersyn, 

begrenset høring og anmodning om trekking av innsigelser med oppsummering av 

endringene: 

 

Innkomne merknader/innspill/innsigelser ved høring etter 1.gangs behandling med 

vurdering: 

Statens vegvesen Innsigelse datert 29.08.13 

Statens vegvesen fremmet varsel om innsigelse med følgende krav til endringer: 

1. Hele fylkesveien må inngå i planområdet, samt kryss og areal for busslomme og 

frisikt. 

2. Rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av begge busslommer 

3. Fjerne "i samsvar med utbyggingsavtale" i §4.5 

Rådmannens kommentar 

1. Punktet er imøtekommet gjennom endringer i plankartet. 

2. punktet er imøtekommet gjennom inntegning i plankart og endring av bestemmelsene 

§2.4 og §4.6. 

3. Punktet er imøtekommet. 



 

Fylkesmannen i Buskerud datert 02.09.13 

Fylkesmannen gir følgende faglige råd 

1. Anbefaler at lokalisering av og behov for, nye boligområder, blir avklart på 

kommuneplannivå. Fraråder boligbygging på arealene ut i fra landbruksmessige 

hensyn og hensynet til en samordnet areal og transportplanlegging og nasjonale mål 

om reduserte utslipp av klimagasser. 

2. Anbefaler at antall boenheter reduseres vesentlig dersom arealet likevel benyttes som 

boligareal. 

3. Råd om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme, etablering av 

gangforbindelse/sti gjennom planområdet og ivaretakelse av bekkedrag. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Det ble i saken vurdert alternativet med å avklare spørsmålet i kommuneplan. Dette 

var bakgrunnen for at oppstarten ble vurdert politisk før varsling. Fylkesmannen gav 

innspill om ønske om at spørsmålene bør tas på kommuneplannivå til oppstarten. 

Rådmannen anser derfor at dette er besvart gjennom polisk vedtak om å legge planen 

ut til høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anser videre at barrieren bekken 

sammen med vegetasjonsbelte i sør og vest utgjør en mer naturlig barriere enn veien 

har vært. 

2. Antallet boenheter er redusert i forhold til opprinnelig forslag. Pågående 

kommuneplanrevidering har imidlertid vist et sterkt press på boligutvikling i området, 

også i større avstand fra sentrum i Haugsbygd og mener derfor en relativt høy 

utnyttelse av planområdet er fornuftig. Haugsbygd er i stor grad omgitt av 

jordbruksarealer og gjenværende skogarealer får dermed også en relativt stor verdi 

som rekreasjonsområder og som "friområder" for barn. En god utnyttelse av arealene 

ventes å ta bort noe av presset på omdisponering av andre arealer i området. 

Rådmannen anser at planforslaget, slik det foreligger gir en god løsning der både 

hensynet til en god utnyttelse av arealene og hensynet til bevaring av naturverdier og 

sikring/tilrettelegging for friluftsliv er ivaretatt. 

3. Rådmannen vil ikke legge føringer om tilrettelegging for vannbåren varme. På 

grunnlag av tidligere erfaringer med kost/nytte- vurderinger i tilsvarende områder vil 

det ikke være aktuelt å føre fjernvarme til området på grunn av nye byggeregler 

sammen med store investeringskostnader for fremføringen. Ivaretakelse av bekkedrag 

og sikring av gangforbindelse/sti gjennom området er forsøkt sikret gjennom 

endringer i bestemmelsene §1.1.5, §4.9 og §4.10 

 

Buskerud Fylkeskommune, brev datert 30.08.2013 



Ønsker plangrensa trukket sørover grunnet nærhet til eksiterende tun som beskrives som 

verdifullt. 

Rådmannens kommentar: Plangrensa opprettholdes men byggegrense flyttes slik at det sikres 

mer rom mot eksisterende tun på tilliggende eiendom. Det er i revidert forslag anledning til å 

bygge garasjer nærmere naboeiendom enn byggegrensa, men rådmannen anser at dette, pga. 

lavere byggehøyde, vil gi nødvendig rom og luft rundt eksisterende tun.  

 

 

Veilaget Bånntjernveien og veien Nedre Berg-Nordhagen, brev datert 27.08.13 

Mener Bånntjernveien må oppgraderes til kommunal standard langs Nerbytunet frem til 

Andersløkka. 

Mener videre utbygger må tilkjøre nye masser på veien Nedre berg – Nordhagen dersom 

Bånntjernveien stenges over tid. 

Rådmannens kommentar. 

Rådmannen anser at eventuell oppgradering av Bånntjernveien er et tema veilaget selv må 

vurdere på egen vei. I forhold til bruk av eventuell erstatningsvei dersom det blir aktuelt å 

stenge Bånntjernveien over tid er dette et hensyn som bør avklares før vedtak av planen. Det 

anses imidlertid sannsynlig at det ikke vil være nødvendig med stenging av veien over lengre 

perioder. 

 

Bakåsen AS 06.08.2013 

Mener plassering av gangveien er en ulempe for sin eiendom. 

Rådmannens kommentar 

Ettersom endringen medfører at eiendommen ikke lenger blir berørt anser ikke rådmannen det 

som relevant å kommentere innspillet. 

 

Oppfølging av merknader til 1.gangs behandling og endringer i forslag sendt på 

begrenset høring: 

Plankart 

 Gang/sykkelvei er flyttet fra nordsiden av Fv. 164 til sørsiden av Fv. 164.  

 Planavgrensningen er utvidet til å gjelde fullt tverrsnitt av fv. 164 og Bånntjernveien. 

 Frisiktsoner og målsetting av anlegg er påført plankartet for bedre leselighet. 

 Areal for bebyggelse er delt inn i BKS1 – BKS2 med tilhørende byggegrenser. 

 Utnyttelse er ført på plankartet. 



 

Bestemmelser 

 Reguleringsformål – Endret i henhold til nye tegneregler 

 §1.1.3 strykes da hensynet ivaretas av §1.1.4 i nye bestemmelser. 

 Plass til renovasjon ihht. Rdf sine retningslinjer strykes. Hensynet fanges opp gjennom 

endring av krav til situasjonsplan § 4.9. 

 Nytt punkt §1.1.5 legges til for å sikre sti gjennom området. 

 §1.2 endres ved at tillatt antall boenheter reduseres fra 30 til 26. 

 §1.3 omformuleres for å bedre forståelsen av bestemmelsen 

 §1.4 omformuleres for å bedre forståelsen av bestemmelsen 

 §1.5 Maksimal takvinkel økes til maks 27grader for å muliggjøre tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse 

 §1.6 endres ved at listen over tillatte tiltak tar inn garasje og at etc. tas ut. 

 §1.9 endres for å bedre forståelsen av bestemmelsen 

 §2.3 omformuleres for å bedre forståelsen av, og tilpasse bestemmelsen til endret 

plassering av gang og sykkelveien. 

 §2.4 Bestemmelsen åpner for å etablere busstopp som kantstopp.  

 §4.3 Bestemmelsen endres slik at det er mulig å bygge ut boligene med utkjøring 

direkte til Bånntjernveien før felles avkjørsler og lekeplass er opparbeidet. Dette er 

gjort for å lette finansieringen av utbyggingen. Fellesanleggene anses heller ikke som 

nødvendige å gjennomføre før bygging av boligene i BKS1 med tanke på behov for 

arealer til lek da dette kan løses på egen tomt. For BKS2 inntrer kravet som før. Som 

følge av oppdelingen i BKS1 og BKS2 er det gjort justeringer av bestemmelsene. 

 §4.5 endres ved at "i samsvar med utbyggingsavtale" tas ut 

 §4.9 endres ved at krav til sikring av avfallhåndtering, snøopplag, felles lekeareal og 

stiforbindelse tas inn. 

 §4.10 tas ut da punktet kartlegging er utført. 

 §4.11 endres ved at krav om plan for bevaring av kantvegetasjon og massehåndtering 

tas inn. Det legges også inn en skjerpelse i forhold til bevaring av vegetasjon og 

forebygging av støv og støyplager ved at "kan" endres til "skal" 

 Bestemmelsene er videre noe justert i forhold til endringer av gjeldende regelverk og i 

forhold til språk. Rekkefølgen av bestemmelsene er ikke endret for å gjøre endringen 

sammenlignbar, men nummereringen vil bli endret ved sluttbehandling. 

 

 

Innkomne merknader/innspill/innsigelser ved begrenset høring med vurdering: 

SVV: Opprettholdelse av innsigelse. Brev datert 02.03.2015 
  
1. SVV: 

Hele fylkesvegen må inngå i planområdet, samt de 3 berørte kryssene/avkjøringene og 

tilstrekkelig areal for busslommen i nordøst. Kartet må hjemle nødvendig areal for 



opparbeiding av disse i henhold til vegnormalene, jfr . §2,1 og4,8 i bestemmelsene. Alle 

frisiktsonene må i sin helhet inngå i planområdet og målsettes på plankartet eller angis med 

mål i bestemmelsene.  

 

Forslagstillers kommentar:  

I reguleringsbestemmelsene for Nerbytunet står det bl. annet følgende:  

§ 2.1; Eksisterende veg, RV 164 er etablert. Krysset Bånntjernveien/FV 164 skal utformes 

med vegnormalstandard.  

Tekniske detaljplaner basert på SVV’s vegnormalstandard er utarbeidet og vil bli innsendt i 

forbindelse med søknad om rammetillatelse for gang- og sykkelveg og nytt kryss 

Bånntjernvegen/Ringkollvegen.  

Hva SVV mener med at det ikke er avmerket tilstrekkelig «grått areal» på nytt plankart 

revidert 13.01.201, er vanskelig å se. Slik vi ser det er FV164, nytt kryss og del av 

Bånntjernvegen tilstrekkelig merket med grått.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen mener forslagstiller har redegjort tilfredsstillende for punktet. Ved krav om 

kryssutforming etter vegnormalstandard vil for lite regulert areal først og fremst resultere i 

dyrere løsninger for å tilfredsstille krav. I forhold til frisikt er tilstrekkelig areal regulert for å 

ivareta dette hensynet.  

 

 

2. SVV:  

Frisiktsonene er ikke tilfredsstillende dokumentert, det mangler blant annet frisiktlinjer for 

gang- og sykkelvegen i krysset med Bånntjernveien.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Det er lagt inn følgende frisiktsoner på kartet:  

- 4x60 m for krysset Bånntjernvegen/Ringkollvegen.  

- 4x45 m for utkjørsel fra veg skrått over for krysset Bånntjernvegen/Ringkollvegen.  

- 10x60 m for utkjøring til Ringkollvegen i krysset fra Havna/Hermskogen.  

- Det er også lagt inn frisiktsone for gang- og sykkelvegen 3X20 m.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen anser punktet som etterkommet ved at frisikt for gang/sykkelvei er tegnet inn. 

Bestemmelsene er komplettert med hensynssone §6.1  

 

 

3. SVV:  

Avstand til gangveg krever rekkverk, det er ikke omtalt i det hitsendte materialet.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er en selvfølge at det skal monteres rekkverk iht. gjeldende regelverk mellom gang- og 

sykkelvegen og Ringkollvegen. Dette vil vises i tekniske dokumenter i forbindelse med 

tidligere nevnte rammesøknad.  

Rådmannens kommentar:  



Rådmannen anser at punktet best ivaretas gjennom tillegg i bestemmelsene for å gi rom for å 

finne en best mulig løsning ut i fra stedlige forutsetninger. Det er derfor lagt til en 

bestemmelse §4.11 som sikrer SVV muligheten til å vurdere valgt løsning.  

 

 

4. SVV:  

Avkjørsel til Berg gård (103/12)har ikke tilfredsstillende utforming og denne må dessuten ut 

fra våre faglige vurderinger legges om slik at atkomst skjer via nordsiden på feltet BKS2 og 

Bånntjernveien. Bakgrunnen for dette er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Ulykkesrisikoen minskes ved å få bort denne kryssingen av gang- og sykkelvegen, SGS3. På 

forrige planforslag lå gang- og sykkelvegen på nordsiden av fv. 164. Pga. rødlistearter er 

denne nå flyttet på sørsiden og stenging av atkomst til Berg gård er derfor blitt enda viktigere. 

Naboeiendommen 103/128 har atkomst via Bånntjernveien.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Vi aksepterer at veg fra gnr. 103/12 som kobles innpå utkjørselsveg fra Nerbytunet. Vi er 

enige med SVV om at det vil bli en sikrere og bedre løsning. Løsningen er avklart med berørt 

grunneier.  

 

Rådmannens kommentar:  

Plankart er endret ved at eksisterende avkjøring er vist stengt, ny avkjørsel er tegnet på fra 

utbyggingsområdet, samt at stenging og etablering av ny avkjørsel til bånntjernveien sikres 

gjennom bestemmelsene § 4.12 og §4.13.  

 

 

5. SVV:  

Det er lagt til rette for kantstopp (§2.4) og rekkefølgekravet om opparbeiding av busslommer 

§4.6 må utgå.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette tas ut som SVV sier.  

 

Rådmannens kommentar:  

Bestemmelsen er oppdatert i tråd med ønske. (§2.4 og 4.6)  

 

 

6. SVV: 

§ 4.8 må endres til "være ferdig opparbeidet" og være i henhold til plankartet. Dette for å sikre 

at krysset er ferdig utbygd før det gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette er ok for oss. 4  

 

Rådmannens kommentar:  

Bestemmelsene er endret i tråd med ønsket. (§4.8)  

 

 

7. SVV:  

Vi mener at det er uheldig at fellesavkjørsler kan etableres etappevis (§4.3) og plasseringen av 

avkjørsler er veiledende (§ 5.3)  

 

Forslagstillers kommentar:  



I bestemmelsene angis følgende: Pkt. 1.4; Det tillattes etablert internvei/adkomstvei og 

bakkeparkering inne på området BKS1-2. Adkomstveien utformes iht. Statens vegvesens 

norm for adkomstveg, A1 med ett kjørefelt og bredde 3.5 meter.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen foreslår å stryke punkt om etappevis utbygging av fellesavkjørsler (§4.3). 

Plassering av avkjørsler er gjort veilledene da rådmannen har erfaring med at for sterke 

bindinger til plassering kan medføre problemer der det senere viser seg at plasseringen bør 

justeres i forhold til valgt bebyggelse og stedlige forhold som påvirker sikt. Bestemmelsen er 

imidlertid presisert med hensyn til antall avkjørsler og til hvilken vei områdene skal ha 

avkjøring.(§5.3)  

 

 

8. SVV:  

§ 2.1 og 2.3: rv 164 må endres til fv.164.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Ok.  

 

Rådmannens kommentar:  

Bestemmelsene er oppdatert med rett benevning på fv.164. (§2.1 og 2.3)  

 

 

9. SVV:  

§5.2: MDs gjeldende retningslinje heter nå T1442/2012. Det må da vises til denne eller til 

"den til en hver tids gjeldende retningslinje".  

 

Forslagstillers kommentar:  

Ok.  

 

Rådmannens kommentar:  

Bestemmelsene er oppdatert med gjeldende versjon av støyretningslinjen.(§5.2) 

 

Buskerud Fylkeskommune (BFK) brev datert 02.03.2015 

Viser til tidligere uttalelse der det anbefales at bebyggelse trekkes lenger vekk fra gårdstunet 

for at dette skal beholde sin verdi. Mener plassering av garasjer nær grense mot tunet ikke 

ivaretar hensynet i tilstrekkelig grad. 

Forslagstillers kommentar: 

Er uenig i Fylkeskommunens vurdering da dagens situasjon er at det på tomten står et 

«moderne» forfallent grisehus i sør som stenger for lys/utsyn inn på gårdstunet. Ved å rive 

grisehuset, åpner en opp for lys og utsyn på tunet.  

Mener det er feil å hevde at det skal settes opp garasjer der. Illustrasjonstegningene viser at 

det er planlagt 4 stk. carporter og 8 stk. parkeringsplasser. 

Det er verdt å merke seg at sidebygningen som står inntil Bånntjernvegen er av nyere dato 

uten noen kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen anser at planen ikke vil medføre en vesentlig forringelse av dagens situasjon. 



Rådmannen vil imidlertid påpeke at det gir utfordringer å pålegge endringer som følge av 

uttalelsen da den er lite konkret i forhold til hvilke hensyn som ønskes bevart og hvilke tiltak 

som i tilstrekkelig grad ville bli ansett å sikre disse. 

Rådmannen anser ikke at det er feil av BFK å hevde at skal settes opp garasjer nær 

eksisterende tun. Planforslaget åpner også for garasje og Fylkeskommunen må da ta 

utgangspunkt i at det da kan bli etablert garasje i stedet for carport som vist i illustrasjonene. 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) brev datert 02.03.2015 

Fylkesmannen ser positivt på at antallet boenheter reduseres fra tidligere forslag på 30 til 20.. 

Anbefaler at lokaliteten av dragehode avsettes med hensynssone i planen. Ser positivt på at 

miljøoppfølgingsplanen skal beskrive plan for bevaring av kantsone langs bekken men ber om 

at det opprettes grønn kantsone langs bekken også på plankartet. Fylkesmannen viser til at det 

anses uheldig at ytterligere 290m2 dyrka mark bygges ned som følge av omlegging av 

gangvei men at dette likevel kan aksepteres for å sikre myke trafikanter og unngå konflikt 

med den nasjonalt verdifulle planten dragehode 

Presiserer at tilrettelegging for vannbåren varme ikke bare er aktuelt med fjernvarme men 

også sammen med varmepumpe eller bioenergi. 

Forslagstillers kommentar 

Feltet er redusert fra 30 til 26 enheter, ikke 20 som fylkesmannen sier. Ytterligere reduksjon i 

antall umuliggjør økonomien i prosjektet. 

Vi aksepterer at det etableres en kantsone langs bekken syd og vest i feltet. Imidlertid kan vi 

ikke å flytte boligene lenger inn på feltet, da det vil redusere mulighetene våre i utbyggingen 

jfr. pkt. 1 ovenfor. 

Det er avgjørende for bokvaliteten på feltet at det kommer lys inn der. Det må derfor ikke stå 

igjen en tett vegetasjon ved grensa mot bekken. Vi vil imidlertid la det stå igjen enkelte store 

trær der samt plante ned lave busker som en avgrensing. (NB! Ikke Tuja e.l., men norske 

vekster). En kan for øvrig si at så lenge det ble drevet jordbruk på eiendommen 103/128, så 

ble vegetasjonen langs bekken holdt helt nede. Det uten noen form for problemer med 

naturmangfoldet. Kantvegetasjonen som er langs bekken i dag, er således kjerr og kratt som 

har fått lov til å vokse uhemmet uten noen for «røkting».  

Når det gjelder vannbåren varme, så er bransjen nå negativ til det basert på at kostnaden blir 

for stor. Det bl.annet fordi boligene nå iht. TEK 10 er meget tette og godt isolerte. En 

kombinasjon av el.fyring og ved (bioenergi) sammen med et høyeffektivt balansert 

ventilasjonsanlegg med opp imot 90% varmegjenvinning, er det som anbefales nå. Vi vil, 

dersom det er et absolutt krav, gi boligkjøperne et tilbud om vannbåren varme dersom de 

ønsker det. 

Rådmannens kommentar: 

Misforståelsen om reduksjon av boenheter skyldes nok at området er delt opp i BKS1 med 6 

enheter og BKS 2 med 20 enheter. Rådmannen anser at reduksjonen i antall boenheter er 

tilstrekkelig og at dette har resultert i bedre plass til, og arrondering av, felles og lekearealer. 

Rådmannen anser i likhet med Fylkesmannen at det her ikke er en fortetting der man ut fra 

geografisk beliggenhet bør presse utnyttelsen for høyt men mener samtidig illustrasjonsplanen 

viser at det vil være mulig å få gode bokvaliteter i området med valgt utnytting. Den 

forholdsvis høye utnyttelsen kan derfor forsvares både ut i fra hensynet til omdisponering av 



dyrkbar mark og for at økonomien i prosjektet ikke skal svekkes i slik grad at det setter 

gjennomføring av planforslaget med tilhørende gangvei i fare. 

Angående bekken deler Rådmannen Fylkesmannens syn om at denne bør sikres mot 

forverring av vannkvaliteten. Rådmannen anser imidlertid at dette bør være mulig å ivareta 

gjennom miljøoppfølgingsplanen og at dette også kan gi fordeler ved at bekken ligger 

hovedsakelig på naboeiendommen. Rådmannen anser også at bekken vil representere en 

positiv verdi for boligene som ligger mot denne og at dette sannsynligvis vil føre til at god 

vannkvalitet og bevaring av en sunn bekk vil være av egeninteresse for beboerne i området. 

 

 

Som følge av krav fra SVV om stenging av eksisterende avkjøring til eiendom Gnr 

103/12 ble berørt grunneier tilskrevet med forslag til løsning for aksept/avklaring før 

forslaget ble sendt SVV med anmodning om å trekke innsigelsen. 

Fritz Egil Bogen. Gnr 103/12 brev datert 14.07.2015 

Ber om at det presiseres at kostnader i forbindelse med stenging av eksisterende atkomst til 

eiendommen og opparbeidelse av ny atkomst dekkes av utbygger av Nerbytunet.  

Rådmannens kommentar:  

Planloven gir ikke hjemmel for å angi hvem som skal dekke kostnader for etablering av 

infrastruktur. Hensynet er imidlertid sikret gjennom rekkefølgebestemmelse §13 som gir 

føringer om at ny avkjørsel til Gnr. 103/12 skal være opparbeidet før eksisterende avkjørsel 

stenges. Dette vil i praksis si at den part som ønsker å realisere boligtomter i området og 

derved utløser krav om etablering av gangvei vil måtte opparbeide ny atkomst til eiendom 

103/12. Rådmannen anser at dette gir tilfredsstillende sikkerhet for at eier av Gnr 103/12 

holdes skadesløs som følge av omlegging av eksisterende avkjørsel til eiendommen. 

 

Innkomne merknader/innspill ved anmodning av trekking av innsigelse med vurdering: 

Statens vegvesen brev datert 07.10.2015 

Forslaget anses å ivareta tidligere påpekte hensyn tilstrekkelig til at SVV kan trekke sine 

innsigelser til planforslaget.  

SVV mener ny atkomst for Berg gård med flere hadde blitt mer avklart dersom atkomstveien 

var vist som veg og ikke bare med pilsymboler, men ikke motsette seg løsningen dersom 

kommunen mener den er tilstrekkelig. 

Benevningen på Fv. 164 er fortsatt feil i bestemmelsene under «Reguleringsformål» punkt 2 

Før arbeid med kryss, bussholdeplasser og gang-/sykkelveg langs Fv. 164 kan igangsettes må 

det i god tid inngås gjennomføringsavtale med oss for blant annet byggeplanlegging, 

driftsoppfølging og kvalitetskontroll. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har forståelse for synet om visning av atkomstvei men mener visning ved piler og 

bestemmelser gir fleksibilitet til å finne en god løsning samtidig som hensynet til sikkerhet for 



gjennomføring av atkomsten anses å være tilstrekkelig ivaretatt.  

Feil vedrørende Fv.164 er rettet. 

Krav om inngåelse om gjennomføringsavtale før igangsetting anses fornuftig og vil slik 

Rådmannen forstår det være en forutsetning for godkjenning av planene slik det angis i 

bestemmelsene. Rekkefølgebestemmelsenes punkt 11 er som følge av dette endret i tråd med 

ønske fra SVV. 

 

Saksbehandler 

Lars Lindstøl 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Nerbytunet - Ringerike kommune - uttalelse til høring og offentlig 

ettersyn av reguleringsplan

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 har Buskerud fylkeskommune ved utviklingsavdelingen 
mottatt ovennevnte planforslag.

Beskrivelse av planområdet og planens formål
Planområdet omfatter den søndre delen av eiendommen Berg, som ligger omkring 5 kilometer øst for
Hønefoss sentrum. De nærmeste omgivelsene preges av nyere eneboliger og noe eldre 
gårdsbebyggelse, i et kupert terreng. Planområdet grenser i øst mot Bånntjernveien, som på motsatt 
side er utbygd med eneboliger. Rett nord for foreslått plangrense, opp mot Ringkollveien, er det flere 
bygninger som tidligere har vært knyttet til gårdsdrift på eiendommen. Rett innenfor plangrensa i nord 
står et grisehus som er planlagt revet. På naboeiendommen i vest (gnr 103 bnr 12) ligger også et 
gårdstun med tilhørende jord.

Planen legger opp til konsentrert boligbebyggelse, i form av eneboliger og to- og firemannsboliger. Det
planlegges oppføring av 30 boenheter. Planen omfatter også ny gangvei langs Ringkollveien (nordlig
side) og nytt veikryss Ringkollveien/Bånntjernveien.

Området er i kommuneplanen avsatt til LNF-område.

Verneverdier som berører planområdet – nyere tids kulturminner
De to gårdstunene består av flere eldre bygninger, og framstår som tradisjonelle tun. Våningshuset på
tomta som planen omfatter, en panelkledd lafta tømmerbygning i én etasje, er trolig bygd omkring 
1875. Bygningen framstår som autentisk og godt ivaretatt. Tunet inneholder også ytterligere et 
bolighus, en garasje og et grisehus, som alle er av nyere dato. Våningshuset på naboeiendommen er 
trolig oppført tidlig på 1800-tallet.

Gårdstunene ligger utenfor planområdet, men vil ha betydning for den planlagte utbyggingen. Miljøet
som de to tunene danner, vitner om en lang historie som tradisjonelt landbruksområde, og inneholder
bygninger som i stor grad har beholdt opprinnelig utseende. Gårdstunene er sammen et verdifullt
kulturmiljø som bør ivaretas for framtida.

Ringerike kommune
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 30.08.2013 Vår referanse: 2012/5259-10 Vår saksbehandler:
Deres dato: 14.06.2013 Deres referanse: 12/2961-24 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2

Kommentarer til videre planarbeid – nyere tids kulturminner
Grisehuset nord i planområdet tilhører også gårdstunet nevnt ovenfor. Det er av nyere opprinnelse, og
vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet. Riving av grisefjøset vil frigjøre plass nord i
planområdet. Plangrensa er lagt svært tett opp mot gårdstunet. Vi vil anbefale at det legges inn større
avstand mellom bebyggelsen i gårdstunet og nye boliger innenfor planområdet, og altså at plangrensa
flyttes noe mot sør. Terrenget har bare en svak helling sørover, slik at to- og firemannsboliger vil kunne
stenge for siktlinjer og bidra til at gårdstunet blir inneklemt mellom bebyggelsen og veien. Ny 
bebyggelse bør plasseres noe lengre sør enn der grisefjøset står i dag. Planlagt gangvei og veikryss 
påvirker ikke verneverdiene, slik det framstår på tilsendt plankart. At noe av utearealet på 
eiendommen Berg går med til nytt kryss, gjør det enda viktigere at ny bebyggelse sør for tunet får noe 
avstand til eksisterende bebyggelse.

Automatisk fredete kulturminner:
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet. Saksbehandler har 
foretatt en befaring av planområdet, uten at det ble funnet automatisk fredete kulturminner. Vi har 
derfor ingen merknader til planen.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent digitalt og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
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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

Nerbytunet - Ringerike kommune - begrenset høring av 

detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til oversendelse av 26.1.2015 angående begrenset høring av detaljreguleringsplan for 
Nerbytunet,  gnr/bnr 103/128, i Ringerike kommune. Høringsfristen er satt til 2.3.2015.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi viser til vår uttalelse til offentlig ettersyn, der vi anbefaler at ny bebyggelse trekkes lenger vekk fra 
gårdstunet. Det er gjort endringer i planforslaget ved at det er planlagt garasjer nærmest tunet, men 
dette er etter vår mening ikke tilstrekkelig for at gårdstunet skal kunne oppleves som et verdifullt 
kulturmiljø. Vi har ingen ytterligere merknader.

Saksbehandlere: Jørn Jensen (Nyere tid) og Lars Hovland (arkeologi)

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal

Ringerike kommune
Att. Lars Torstensen Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 02.03.2015 Vår referanse: 2012/5259-14 Vår saksbehandler:
Deres dato: 26.01.2015 Deres referanse: 14/289-1 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Vår dato: 02.03.2015
Vår referanse: 2012/7819
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 14/289

Saksbehandler: Britt Falmår

Innvalgstelefon: 32 26 66 46

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

Ringerikekommune
Postboks123Sentrum
3502Hønefoss

Ringerike kommune - 378Nerbytunet - uttalelsetil forslag til regulerings-
plan - begrensethøring

Vi visertil brevav 26. januar2015.

Miljømessigeforhold:

Områdeter i kommuneplanenavsatttil LNF-formål.Vi hari flere tidligereuttalelservist til
nasjonaleføringerfor areal-, transport- og klimaplanleggingog anbefaltat lokaliseringog
behovfor nyeboligområderblir avklartpåkommuneplannivå.Dersomkommunenlikevel
ønsket områdetutviklet til boligformål,bavi omenredusertutnyttingsgrad.Vi serderfor
positivt påat tidligereforslagom30 boenheterer reduserttil 20 i detreviderteplanforslaget.

I brevav2. september2013harvi ogsåpektpåforhold knyttettil landbruk,barnog unges
interesser,naturmangfold,landskap,energioguniversellutforming.

Vedforrige offentlig ettersynvarplanområdetikke kartlagtfor naturmangfold.Dettevar noe
somskullegjøresfør sluttbehandlingenav planen,ogvi forutsatteatverdifullt naturmangfold
ikke ble negativtberørt.Deternåutarbeidetennaturfagligrapportfor områdetsom
konkluderermedat gang- ogsykkelveien,somtidligerevar foreslåttpånordsidenav fv. 164,
ville ødeleggestoredelerav enforekomstavdenprioriterteartendragehode.I Norskrødliste
for arter2010erdragehodevektetsomsårbar(VU). VidereharKongeni statsråd20.mai
2011utpektdragehodetil enprioritert art i medholdav naturmangfoldloven§ 23.Dette
innebæreratartenerbeskyttetav enegenforskrift hvor formåleterå sikreatdragehodeog
densgenetiskemangfoldivaretaspålangsikt. Enhverform for uttak,skadeellerødeleggelse
avdragehodeer forbudt.Detaktuellearealeterogsåvurdertå hanasjonalverdi (A-verdi)
somnaturtypeåpenkalkmark.

I detreviderteplanforslageterderforgang- og sykkelveienforeslåttflyttet til sørsidenav
veienslik atdenikke kommeri konflikt medlokalitetenmeddragehode.Fylkesmannen
sluttersegtil enslik endring,ogvisertil at inngrepi dennelokalitetenville værti stridmed
nasjonaleinteresser.Vi vil imidlertid sterktanbefaleat dendelenav planensomomfatter
forekomstenavsattmed enhensynssonefor bevaringavnaturmiljømedtilhørende
bestemmelsermedinformasjonom forekomstenavdragehodeogrådomhvordanområdet
børivaretasog skjøttesfor åopprettholdenaturverdiene.

Fylkesmannenhartidligerebedtomat reguleringsplanenfastsetterat bekkenmed
kantvegetasjonsøri planområdetblir ivaretatt. Vi viste til nasjonaleføringerfor vassdragi St.
meld.nr. 26 (2006-2007)Regjeringensmiljøpolitikkogriketsmiljøtilstand, § 1-8 i plan- og
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bygningsloven og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I det nye 
notatet om naturmiljø er bekken med tilhørende kantvegetasjon vurdert som viktig for  
variasjon og naturmangfold. Fjerning av kantsonen eller inngrep i bekkeløpet vil også kunne 
virke negativt på vannkvaliteten i bekken og bidra til å forverre forurensningsnivået i  
Bergstjern.  
 
I det reviderte planforslaget er det innarbeidet at miljøoppfølgingsplanen skal beskrive plan 
for bevaring av kantsone langs bekken. Plankartet er imidlertid ikke endret i dette området. 
Fylkesmannen anbefaler at reguleringsplanen endres ved at det reguleres en grøntsone langs 
bekken med tilhørende bestemmelser om ivaretakelse av kantvegetasjon. Videre anbefaler vi 
at byggegrensen mot bekken endres slik at avstanden mellom nye bygninger og bekken øker.  
 
Vi ser positivt på at bestemmelsen om miljøoppfølgingsplan har fått et nytt punkt som skal 
hindre spredning av registrerte høyrisiko svartelistede arter.  
 
Notatet om naturmiljø har en grundig gjennomgang av de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 
i naturmangfoldloven. Vi forutsetter at også planbeskrivelsen blir supplert i tråd med den  
naturfaglige kartleggingen.  
 
Vi har tidligere bedt om at reguleringsbestemmelsene omtaler opparbeidelsen av sti mellom 
Bånntjernveien og friluftsområdene rundt Bergtjern. Dette er forhold som nå er innarbeidet i 
de reviderte bestemmelsene.  
 
Til kommunens kommentarer knyttet til vårt tidligere innspill om tilrettelegging for  
vannbåren varme, vil presisere at dette ikke bare er aktuelt i forbindelse med fjernvarmenett, 
men at også muligheter for varmepumpe eller bioenergi bør kunne utredes.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
 
Fylkesmannen har tidligere frarådet den foreslåtte utbyggingen, blant annet ut fra at den er i 
strid med gjeldende kommuneplan, og fordi den innebærer omdisponering av dyrka mark. 
 
Det går fram at gang- og sykkelveien er flyttet på sørsiden av veien pga funn av planten  
dragehode der gang- og sykkelveien opprinnelig var planlagt. At gang- og sykkelveien er  
flyttet til sørsiden, innebærer blant annet at ytterligere ca 290 m2 med dyrka mark blir bygget 
ned. Vi ser det som uheldig at planforslaget innebærer nedbygging av dyrka mark, men mener 
likevel at dette kan aksepteres for gang- og sykkelveien sitt vedkommende, for å sikre trafikk-
sikker adkomst for myke trafikanter, samt unngå konflikt med den nasjonalt verdifulle planten 
dragehode. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør  Britt Falmår 

 
  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland 
Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
 
 



 

Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Lars Lindstøl 

 

Fra:  Lisa Grenlund Helgesson 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/289-2 4472/15 PLN 378 17.02.2015 

Uttalelse naturmangfold - Nerbytunet  

Viser til Begrenset ettersyn av detaljregulering 378 Nerbytunet, saksnr. 14/289-1. 

Planforslaget som nå foreligger har tatt hensyn til de punktene som påpekes i 

natrumangfoldvurderingen. Naturverdiene anses derfor som ivaretatt. 

 



Dokid: 150232ô3 ('141289-5)

Uttalelse

Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Sa ksbehandler/innvalgsnr:

Hanne Lene Lien - 32181 l3l

Telefon: 02030

Telefaks: 37 01 98 01

f irmapost-sor@vegvesen. no

Org.nr: 971 032081

Vår referanse:

2012/145102-014

Kontorad resse

Tollbugata 2

Deres referanse:

141289-1 7108^4

Vår dato:

02.03.2015

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

Begrenset høring av detaljregulering 378 Nerb¡rtunet - høringsfrist 2.
mars 2015

Vi viser til nevnte plan på høring. Vi vil først bemerke at planforslaget ligger inntil og
omfatter deler av fv. 164, ikke rv. 164. Dette endres i beskrivelsen og bestemmelsene til
planen. Området som planen omfatter er på ca. 12 daa og skal legge til rette for 26 nyebo-
enheter, gang- og sykkelveg og utbedring av kryss. Det er pr i dag 40 km/t på strekingen pga.

manglende gang- og sykkelveg.

Planen var på høring for ca. I,5 är siden. Statens vegvesen hadde da innsigelse til
planforslaget, jf. vårt brev av 29.8.2013. Ut fra kommunens egen omtale av at (endringene nå
er vesentlige) mener vi at planen burde hatt en ordinær høringsperiode med 6 ukers frist, jf.
plan- og bygningsloven $ 12-10. Forrige planforslag på høring viste gang- og sykkelvegen på

nordsiden av fv. 164 og ordinære busslommer, ikke stopp i vegbanen slik som vist nå. I
forbindelse med dette offentlige ettersynet hadde vi følgende innsigelse:

Ut fra ovennevnte krever vi at følgende innarbeides i planen:

1, Hele fylkesvegen må inngå i planornrådet, samt de 3 berørte kryssene/avkjøringene og
tilstrekkelig areal for busslommen i nordøst. I(artet rnå hjemle nø<lvendig areal for
opparbeiding av <lisse i henholtl til vegnormalene, jfr . $$ 2,1 og4,8 i bestemmelsene.
Allc frisiktsonene må i sin helhet inngå i planområdet og målsettes på plankaltet eller
angis med rnål i bestemrnelsene.

2. Rekkefølgetrestemrnelse som sikrer opparbeidingavbeggebusslommen, dvs, også
<len sør for llìngkollveien (må inn som et tiltegg i $ 1,6).

3. De fire siste orclene i $ 4.5 fjernes (*i ,ratnsvnr mecl r,thyggingsr:tclet).

I henhold til kommunens oppsummering av de innkomne merknadene er vår innsigelse i 3

pkt. imøtekommet. Vi kan ikke se at dette stemmer og har med bakgrunn i det hitsendte
materialet har vi følgende innspill:

1. Vi kan ikke se å ha mottatt tekniske detaljplaner som viser om vegnormalkrav er
oppfylt og at tilstrekkelig <grått arealer) blir regulert.

3044 DRAMMEN
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2. Frisiktsonene er ikke tilfredsstillende dokumentert, det mangler blant annet
frisiktlinjer for gang- og sykkelvegen i krysset med Bånntjernveien.

3. Avstand til gangveg krever rekkverk, det er ikke omtalt i det hitsendte materialet.
4. Avkjørsel til Berg gård (103/12)har ikke tilfredsstillende utforming og denne må

dessuten ut fra våre faglige vurderinger legges om slik at atkomst skjer via nordsiden
på feltet BKS2 og Bånntjemveien. Bakgrunnen for dette er å bedre trafikksikkerheten
for myke trafikanter. Ulykkesrisikoen minskes ved å fa bort denne kryssingen av
gang- og sykkelvegen, SGS3. På fonige planforslag lå gang- og sykkelvegen på

nordsiden av fv. 164.Pga. rødlistearter er denne nå flyttet på sørsiden og stenging av
atkomst til Berg gård er derfor blitt enda viktigere. Naboeiendommen l03ll28har
atkomst via Bånntj ernveien.

5. Det er nå lagt til rette for kantstopp ($ 2.4) og rekkefølgekravet om opparbeiding av
busslommer ($ a.Q må utgå.

6. $ 4.8: må endres til <være ferdig opparbeidet> og være i henhold til plankartet. Dette
for å sikre at krysset er ferdig utbygd før det gis igangsettingstillatelser innenfor
planområdet.

7. Vi mener at det er uheldig at fellesavkjørsler kan etableres etappevis ($ 4.3) og
plassering av avkjørsler er veiledende ($ 5.3).

8. $$ 2.1 og2.3: w.164 må endres til fv. 164

9. $ 5.2: MDs gjeldende retningslinje heter nå T-l442l20l2.Det må da vises til denne
eller til <den til en hver tids gjeldende retningslinje>.

Konklusjon: Ut fra ovenstående er ikke vårt ansvarsområde tilstrekkelig ivaretatt og vi kan
ikke trekke innsigelse til planforslaget. Vi forventer ny uttalelse før kommunal
sluttbehandling av planen.

Ve Buskerud
seksjon og forvaltning
Med

o. T.
seksjonsleder

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no; postmottak@bfk.no





 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

 

Statens vegvesen, region sør  

Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/289-9 27204/15 PLN 378  07.10.2015 

 

Nerbytunet 

Forespørsel om trekking av innsigelse til planforslag.  

 
Som følge av endring av plasseringen av Gangvei langs fv.164 ble forslag til detaljregulering 378 

Nerbytunet sendt på begrenset høring for å avklare eventuelle nye problemstillinger som følge av 

endringen. 

Statens Vegvesen tok i sitt svar opp 9 punkter og forutsatte ny uttalelse før tidligere innsigelser 

kunne trekkes og planforslaget kunne sluttbehandles av kommunen. Det har etter dette vært 

jobbet med forslaget og kommunen mener nå merknadene og innspillene er avklart og 

etterkommet i en slik grad at det er naturlig å be SVV på nytt vurdere om innsigelsene kan 

trekkes. 

 

Under følger en redegjørelse for de ulike punktene og beskrivelse av hvilke endringer som er 

gjort i planmaterialet. SVV`s punkter er satt opp av hensyn til lesbarhet. Oppsettet i 

bestemmelsene er ikke endret (nummer på bestemmelsene) slik at sammenligning skal være 

lettere. Endringer er gulet ut. Ved sluttbehandling vil det bli gjort endringer i rekkefølgen av 

bestemmelsene slik at denne blir mer logisk. Dette vil ikke berøre innholdet i bestemmelsene. 

 

Vi imøteser svar innen 28.10.2015. 

Ved spørsmål vennligst kontakt saksbehandler. 

 

 

Merknader/Innsigelse og oppfølging: 

1. SVV: 
Hele fylkesvegen må inngå i planområdet, samt de 3 berørte kryssene/avkjøringene og 
tilstrekkelig areal for busslommen i nordøst. Kartet må hjemle nødvendig areal for 
opparbeiding av disse i henhold til vegnormalene, jfr . §2,1 og4,8 i bestemmelsene. Alle 
frisiktsonene må i sin helhet inngå i planområdet og målsettes på plankartet eller angis med 
mål i bestemmelsene. 

 

Forslagstillers kommentar: 
I reguleringsbestemmelsene for Nerbytunet står det bl. annet følgende:  
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§ 2.1; Eksisterende veg, RV 164 er etablert. Krysset Bånntjernveien/FV 164 skal 
utformes med vegnormalstandard.  

 

Tekniske detaljplaner basert på SVV’s vegnormalstandard er utarbeidet og vil bli 
innsendt i forbindelse med søknad om rammetillatelse for gang- og sykkelveg og nytt 
kryss Bånntjernvegen/Ringkollvegen.  

 

Hva SVV mener med at det ikke er avmerket tilstrekkelig «grått areal» på nytt 
plankart revidert 13.01.201, er vanskelig å se. Slik vi ser det er FV164, nytt kryss og del 
av Bånntjernvegen tilstrekkelig merket med grått. 

 

Rådmannen mener forslagstiller har redegjort tilfredsstillende for punktet. Ved krav 
om kryssutforming etter vegnormalstandard vil for lite regulert areal først og fremst 
resultere i dyrere løsninger for å tilfredsstille krav. I forhold til frisikt er tilstrekkelig 
areal regulert for å ivareta dette hensynet. 

 

 

2. SVV: 

Frisiktsonene er ikke tilfredsstillende dokumentert, det mangler blant annet frisiktlinjer for 

gang- og sykkelvegen i krysset med Bånntjernveien. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er lagt inn følgende frisiktsoner på kartet: 

- 4x60 m for krysset Bånntjernvegen/Ringkollvegen. 

- 4x45 m for utkjørsel fra veg skrått over for krysset 
Bånntjernvegen/Ringkollvegen. 

- 10x60 m for utkjøring til Ringkollvegen i krysset fra Havna/Hermskogen. 

- Det er også lagt inn frisiktsone for gang- og sykkelvegen 3X20 m. 

 

Rådmannen anser punktet som etterkommet ved at frisikt for gang/sykkelvei er 
tegnet inn. Bestemmelsene er komplettert med hensynssone §6.1 

 

3. SVV:  

Avstand til gangveg krever rekkverk, det er ikke omtalt i det hitsendte materialet. 

 

Forslagstillers kommentar: 
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Det er en selvfølge at det skal monteres rekkverk iht. gjeldende regelverk mellom gang- og 

sykkelvegen og Ringkollvegen. Dette vil vises i tekniske dokumenter i forbindelse med 

tidligere nevnte rammesøknad. 

 

Rådmannen anser at punktet best ivaretas gjennom tillegg i bestemmelsene for å gi rom for å 

finne en best mulig løsning ut i fra stedlige forutsetninger. Det er derfor lagt til en 

bestemmelse §4.11 som sikrer SVV muligheten til å vurdere valgt løsning. 

 

4. SVV: 

Avkjørsel til Berg gård (103/12)har ikke tilfredsstillende utforming og denne må dessuten ut 

fra våre faglige vurderinger legges om slik at atkomst skjer via nordsiden på feltet BKS2 og 

Bånntjernveien. Bakgrunnen for dette er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Ulykkesrisikoen minskes ved å få bort denne kryssingen av gang- og sykkelvegen, SGS3. På 

forrige planforslag lå gang- og sykkelvegen på nordsiden av fv. 164. Pga. rødlistearter er 

denne nå flyttet på sørsiden og stenging av atkomst til Berg gård er derfor blitt enda 

viktigere. Naboeiendommen 103/128 har atkomst via Bånntjernveien. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Vi aksepterer at veg fra gnr. 103/12 som kobles innpå utkjørselsveg fra Nerbytunet. Vi er 

enige med SVV om at det vil bli en sikrere og bedre løsning. Løsningen er avklart med berørt 

grunneier. 

 

Rådmannens kommentar: 

Plankart er endret ved at eksisterende avkjøring er vist stengt, ny avkjørsel er tegnet på fra 

utbyggingsområdet, samt at stenging og etablering av ny avkjørsel til bånntjernveien sikres 

gjennom bestemmelsene § 4.12 og §4.13.  

 

 

5. SVV: 

Det er lagt til rette for kantstopp (§2.4) og rekkefølgekravet om opparbeiding av 

busslommer §4.6 må utgå. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Dette tas ut som SVV sier. 

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsen er oppdatert i tråd med ønske. (§2.4 og 4.6) 

 

 

6. SVV: 

§ 4.8 må endres til "være ferdig opparbeidet" og være i henhold til plankartet. Dette for å 

sikre at krysset er ferdig utbygd før det gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Dette er ok for oss. 
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Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsene er endret i tråd med ønsket. (§4.8) 

 

 

7. SVV: 

Vi mener at det er uheldig at fellesavkjørsler kan etableres etappevis (§4.3) og plasseringen 

av avkjørsler er veiledende (§ 5.3) 

 

Forslagstillers kommentar:  

I bestemmelsene angis følgende: Pkt. 1.4; Det tillattes etablert internvei/adkomstvei og 

bakkeparkering inne på området BKS1-2. Adkomstveien utformes iht. Statens vegvesens norm 

for adkomstveg, A1 med ett kjørefelt og bredde 3.5 meter.  

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen foreslår å stryke punkt om etappevis utbygging av fellesavkjørsler (§4.3). 

Plassering av avkjørsler er gjort veilledene da rådmannen har erfaring med at for sterke 

bindinger til plassering kan medføre problemer der det senere viser seg at plasseringen bør 

justeres i forhold til valgt bebyggelse og stedlige forhold som påvirker sikt. Bestemmelsen er 

imidlertid presisert med hensyn til antall avkjørsler og til hvilken vei områdene skal ha 

avkjøring.(§5.3) 

 

8. SVV: 

§ 2.1 og 2.3: rv 164 må endres til fv.164. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsene er oppdatert med rett benevning på fv.164. (§2.1 og 2.3) 

 

9. SVV: 

§5.2: MDs gjeldende retningslinje heter nå T1442/2012. Det må da vises til denne eller til 

"den til en hver tids gjeldende retningslinje". 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelsene er oppdatert med gjeldende versjon av støyretningslinjen.(§5.2) 
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Med hilsen 

 

Lars Lindstøl 

Saksbehandler 

Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Revidert forslag til plankart (revidert 13.07.2015) 

Revidert forslag til bestemmelser (revidert 05.09.2015) 

Merknader begrenset høring SVV, datert 02.03.2015 

Innsigelse SVV, datert 29.08.2013 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/883-27  Arkiv: PLN 396  

 

Sak: 125/15 

 

396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen vedtas. 

 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

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.: 14/883-26  Arkiv: PLN 396  

 

Sak: 84/15 

 

396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen vedtas. 

 

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

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/883-25   Arkiv: PLN 396  

 

396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen  

- 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen 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 
Reguleringsplanforslaget legger til rette for ca. 28 boliger fordelt på tre typer: noe frittliggende 

eneboliger, noe konsentrert småhusbebyggelse og noe blokkbebyggelse, samt en 

dagligvareforretning. Planforslaget fremmes av grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter 

Heen, og Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen. Planen fremmes som en detaljregulering.  

 

Planområdet ligger midt på Hallingby, i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 

Rådmannen mener forslaget vil passe inn i området, og at enhetene som planlegges i konsentrert 

boligbebyggelse og blokkbebyggelse vil være et godt tilskudd til boligtypene på Hallingby. 

Prosjektets største utfordring er støy fra E16, noe som foreslås løst med en støyskjerm. 

 

De største endringene som er gjort siden 1. gangsbehandling som følge av innsendte innspill, 

angår trafikk og støy. Trafikkutredningene viser at det ikke blir krav om kanalisering av krysset 

fv. 172 og Gamle Ådalsvei eller utbedringer av krysset fv. 172 og E16. Det skal etableres 

krysningspunkt over Gamle Ådalsvei nord for nevnte kryss, for å knytte planlagt fortau til 

eksisterende gangvei. Angående støy så åpnes det ikke lenger for avvik fra støyretningslinja (T-

1442 (2012)). Det er også lagt til krav om undersøkelse av grunnforhold og grunnvannstand i de 

områdene der slike undersøkelser ikke er gjennomført.  



 

Innledning 

Planarbeidet utføres etter initiativ fra grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen og 

firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen. Planen innebærer etablering av dagligvareforretning på 

søndre del av planområdet, og boligutbygging med varierte boligtyper i resten av planområdet.  

 

Området er uregulert. Tiltaket som foreslås er delvis i tråd med kommuneplanen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

13.10.14, sak 104/14, samt å sende forslaget på høring. 

 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 43/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksdokumenter til 1. gangsbehandling (vedlagt).  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Bestemmelse om at støyretningslinjene kan fravikes for ett soverom er endra slik at 

avvik ikke tillates.  

 Det er lagt inn krav om etablering av krysningspunkt over Gamle Ådalsvei nord for 

krysset med fv. 172.  

 Det er lagt inn bestemmelse om at utredning av grunnforhold og grunnvannstand må 

gjennomføres og at eventuelle krav som settes som følge av disse utredningene må 

gjennomføres før det kan gis ramme- og/eller igangsettingstillatelse for tiltak i feltene 

som reguleres til boligformål. I perioden mellom 1.- og 2. gangsbehandling er det 

gjennomført undersøkelser av feltet som reguleres til forretning.   

 

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 18.06.15 – 24.08.15. I samme periode ble 

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

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

referert og kommentert i under.  

 

Tor Martin Odda, datert 23.04.15 

(Uttalelsen kom til kommunen i forkant av høringsperioden, men kommunen vil at den skal telle 

som høringsuttalelse). 

Mener at beste løsning for gang-/sykkelveg langs Gamle Ådalsvei er å legge den på østre side, 

da det er mange utkjøringer på vestre side, noe som vil være til fare for dem som bruker gang-

/sykkelvegen. Om en allikevel velger å legge den på vestre side, bør den anlegges i dagens 

vegareal og så forskyve kjørevegen østover. Hensikten ved det å hindre at oppsitterne må avstå 

grunn her. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planen viser gang-/sykkelveg på østsiden av Gamle Ådalsvei, så den er helt i tråd med 

synspunktet til Odda. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringerike kommune, utbygging, datert 12.08.15 

Påpeker at noen vegarealer på plankartet mangler breddangivelser. 

Savner en del presiseringer i bestemmelsene, bl.a omtale av SV3 og SV4, hva som er 

offentlige/private veger, drift og vedlikehold av støyvoll samt eierskap og drift av grøntområder 

og lekeområder. 

Det må inngås utbyggingsavtale mellom utbyggere og kommunen dersom kommunen skal 

overta tekniske anlegg. Angir betingelser for kommunal overtakelse av anlegg og arealer. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

De manglende målangivelsene påføres kartet. 

Hva som er offentlige eller private vegarealer, samt andre arealer, vises på kart og tydeliggjøres i 

bestemmelsene. En bør legge følgende prinsipp til grunn: 

 Grøntområder og lekeområder samt interne kjøreveger blir felles eierskap. 

 Gang-/sykkelveger og fortau med sidearealer blir offentlige, da disse vil bli benyttet av 

alle i denne delen av Hallingby, også de utenfor planområdet. 

 

Hva som skal driftes av arealer og anlegg vil fremkomme av eierforholdene, eventuelt supplert 

med avtaler mellom eier og andre dersom eierskap og driftsansvar ikke er det samme. Det kan 

ikke gis bestemmelser som kun definerer driftsansvar.  

 

Da overtakelse av arealer og anlegg er aktuelt, bør/må det lages utbyggingsavtaler mellom 

utbyggerne og kommunen. 

 



Rådmannens kommentar: 

Innlegget er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 18.08.15 

Oppsummerer hvordan plantema der Fylkesmannen fører tilsyn er behandlet i planen. De fleste 

forhold er ivaretatt, men har følgende kommentarer/råd: 

 Det avsettes sandlekeplass i området for blokkbebyggelse (BBB1). 

 Reguleringsbestemmelsene om støy (§3.7) endres slik at det ikke gis en generell 

mulighet for avvik fra anbefalte støygrenser. 

 Savner utredning av mulighetene for alternative oppvarmingsmåter og at kommunen 

vurderer krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det kan i bestemmelsene settes krav til at det innenfor område for blokkbebyggelse skal avsettes 

plass til sandlekeplass. Vises i byggemeldingen/situasjonsplanen. 

 

En mener at § 7.5 om støy er dekkende mht støy. Å presisere at det ikke kan gjøres unntak 

mener vi er for strengt, da løsningene for hver boenhet kan bli svært tilfredsstillende selv om et 

rom med støyfølsom bruk vil få noe høyt utestøynivå ved fasaden. Det som er viktig er at 

soverommene ikke kun får vinduer der utestøynivået blir for høyt. 

 

Mht vannbåren varme vil det måtte bygges med så strenge isolasjonskrav at krav om vannbåren 

varme blir altfor kostbart, i hvert fall for boligene. Butikken vil trenge elektrisk forsyning til 

kjøle- og frysedisker, samt til belysning. Varmen kjøle- og frysediskene utvikler er nok til 

oppvarming av store deler av bygget. Det vil derfor være nødvendig med lite ekstra oppvarming. 

Krav/ønske om vannbåren varme i tillegg er derfor ikke på sin plass her. 

 

Rådmannens kommentar: 

§ 3.7 i bestemmelsene er endra slik at den samsvarer med det som var § 7.5 ved offentlig 

ettersyn, som er § 7.7 ved 2. gangsbehandling. Det er lagt inn krav om at lekeplassen skal 

inneholde konkrete elementer for å oppfylle krav om sandlekeplass. For øvrig er innlegget 

tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, datert 24.08.15 

Har ingen merknader til planen. 

 

 

Arne Dølerud, datert 23.08.15 

Ber om det blir etablert tilstrekkelig lang avkjøringsfil på E16 nordfra fram til krysset til 

Hallingby. Likeledes mener han at det også etableres akselerasjonsfelt i sydlig retning. Dette pga 

forventet mer trafikk fra den nye forretningen, som vil synes fra E16. (Samme grunneier). 

 

Forslagsstillers kommentar: 



Statens vegvesen er de som vurderer behovene for kryssutbedringer med statlige og 

fylkeskommunale veger. De har ikke gitt uttalelse til planen slik den ble lagt ut til høring, men i 

innspillene til forhåndshøringen og til varsel om oppstart har de bedt om at bl.a krysset med E16 

blir vurdert. Kryssets utforming er derfor kommentert i planbeskrivelsen. Konklusjonen der mht 

Fv172xE16, er at en pr dato er i grenseland kapasitetsmessig for at det bør utvides med 

høyresvingefelt (avkjøringsfil). Det kan være at det i fremtiden kan bli behov for høyresvingefelt 

nordfra og eventuelt akselerasjonsfelt sørover, men dette tiltaket representerer kun en liten 

trafikkøkning.  

Mht krysset Gamle Ådalsvei x Fv172 vil en ikke trenge tiltak i form av dråpe eller svingefelt, 

med mindre kommunen velger å stenge Furustubben lenger nord for denne planen. Da kan en 

vurdere å anlegge dråpe, men dette kan ha ulemper for gangtrafikken og kjøring med 

tømmerbiler, slik at vi ikke har anbefalt dråpe. 

En kan derfor ikke se at det bør settes rekkefølgekrav til utbedring av krysset for at tiltakene i 

hht denne planen skal kunne gjennomføres. Utbedring av slike kryss er en for stor kostnad til at 

private utbyggere i denne størrelsesorden kan bidra til slike tiltak Dølerud ønsker. 

 

Rådmannens kommentar: 

Statens vegvesen hadde sendt uttalelse til offentlig ettersyn, men denne ble ved en feiltakelse 

ikke registrert i kommunen. I uttalelsen sier Statens vegvesen at de ikke har merknader til 

planforslaget. Ifølge utredningene ligger krysset akkurat i grenseland for om det er nødvendig 

med utbedringer på de to kryssene, og det konkluderes med at det ikke er nødvendig i denne 

omgang. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Ringerike kommune, miljøretta helsevern, datert 24.08.15 

Mener at planen er adekvat utredet. Gang- og sykkeladkomster synes å bli tilfredsstillende 

ivaretatt og det er spesielt viktig å tilrettelegge med trygg skolevei. 

Boligområdet vil ligge nært opp til E16 og krav om støyskjerming må etterkommes. Anbefaler 

ikke fravikelse av støyretningslinjene for boliger. 

Forslagsstillers kommentar: 

Synspunktene om trafikk er etterkommet i planen. Mht støy mener en at fravikelsen av 

støyretningslinjene er liten, med kun ett soverom mot støyutsatt side. Det mener en bør kunne 

opprettholdes. 

 

Rådmannens kommentar:  

§ 7.5 i bestemmelsene krever at tiltak skal være i henhold til støyretningslinjen (T-1442 (2012)). 

Se innspill fra Fylkesmannen i Buskerud med tilhørende kommentarer. Rådmannen mener med 

dette at det ikke åpnes for avvik fra støyretningslinjene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig 

kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Statens vegvesen, datert 20.08.15 

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.  

  



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 framtidig boligområde og 

nåværende LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). 

 

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 

De viktigste avklaringene som er gjort i perioden etter 1. gangsbehandling er gjort i forhold 

til trafikkforhold og grunnforhold. Rådmannen mener det er viktig at disse temaene har blitt 

sett nærmere på etter 1. gangsbehandling. Angående grunnforhold så burde hele 

planområdet vært undersøkt før sluttbehandling. Det er kun gjennomført slik undersøkelse i 

feltet BF1, der det planlegges dagligvareforretning. Av hensyn til framdrift er det ikke satt 

krav om at øvrige deler av planområdet skal undersøker før sluttbehandling, men det er satt 

bestemmelse om at disse utredningene må gjennomføres før det gis ramme- og/eller 

igangsettingstillatelse til tiltak i de aktuelle områdene.  Angående trafikkforhold så er det 

konkludert med at det ikke er behov for tiltak i krysset fv. 172 og Gamle Ådalsvei, men at 

det kreves fotgjengerfelt over Gamle Ådalsvei nord for krysset for å knytte planlagt fortau til 

eksisterende gang- og sykkelvei. Avvik fra støyretningslinja er også tatt ut av 

bestemmelsene.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og rådmannen mener utbygging etter planen vil tilføre 

kvaliteter til Hallingby.   

 

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

neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



Saksdokumenter 

 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling, datert 12.11.15 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling, datert 10.11.15 

4. Planbeskrivelse, datert 10.11.15 

5. Rapport fra grunnundersøkelser, datert 21.09.15 

6.  Høringsuttalelser*   

a. Tor Martin Odda* 

b. Buskerud fylkeskommune* 

c. Arne Dølerud* 

d. Fylkesmannen i Buskerud* 

e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune* 

f. Statens vegvesen* 

g. Teknisk utbygging, Ringerike kommune* 

 

 

Lenker 

Saksdokumenter og planforslag fra 1. gangsbehandling  

Gjeldende kommuneplan 

 

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, 13.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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    RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_369 DETALJREGULERING FOR SØNDRE KIRKEMOEN 
 

 
Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 13.4.2015 
Sist revidert 10.11.15 

 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.15, sak 43/15  
Offentlig høring 18.06.15 – 24.08.15   
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.15, sak XX/15  
2. gangsbehandling i formannskapet 01.12.15, sak XX/15  
Vedtak i kommunestyret 10.12.15, sak XX/15  
 
Endringsliste: 

 

Nr Endring Dato Sign. 
    
    

 
1. Reguleringsformål 

 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på 
plankartet. Området reguleres til følgende formål (plan- og bygningsloven § 12): 

 
-§ 12-5.1 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-4 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-4 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BBB 
Forretninger, BF 
Felles gårdsplass, f_BGP 
Felles lekeareal, f_BLK1-2 

 
-§ 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Offentlig veg, o_SV1-2 
Felles og privat kjøreveg, f_SKV1-2 og SKV3 
Offentlig og felles fortau, o_SF1-4, f_SF5 
Offentlig gang-/ og sykkelveg, o_SGS1-5 
Offentlig annen veggrunn - grøntareal, o_SVG1-12 
Parkering, SPA1 

 
-§ 12-5.3 Grønnstruktur 

Grønnstruktur, G1-4 
Park, GP 

 
-§ 12-6 Sikringssoner 

Frisikt, H140_1-5 
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§ 2. Fellesbestemmelser 
 

1. Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, 
må arbeidene i henhold til kulturminneloven, straks stanses og fylkeskommunen 
varsles. 
 

2. Universell utforming 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at alle allment tilgjengelige anlegg 
innenfor både offentlige veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de 
kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 

 

FORMÅLSBESTEMMELSER. 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

 
§ 3. Bebyggelse og anlegg 

 

3.0 Fellesbestemmelser 
1. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
 

2. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 

 Husplassering, bebyggelsens art og utforming, tilpasning til omgivelsene, planlagt 
gjerde med høyde over 0,5 meter og utnyttelse av ubebygd areal. 
 
Sammen med søknad om tiltak, skal det innsendes: 

 Utomhusplan som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal behandles, 
hvordan eksisterende vegetasjon skal beholdes og hvordan ny vegetasjon skal 
etableres. Utomhusplan skal dokumentere at parkeringsområder er tilrettelagt for å 
sikre trafikksikkerhet for gående og syklende innad på parkeringsarealene. 
Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
 
Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og vise kotesatt detaljplassering av 
bebyggelse, parkering, veier og terrengendringer.  
 

 Fasadeoppriss som viser fargebruk, materialvalg og vindusplassering.  
 

 

3. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i tråd med kommunale parkeringsforskrifter. Dette gjelder 
også sykkelparkering.  
 
 

4. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
Gjerde tillates oppført, men skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 
I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha 
høyde inntil 0,5 meter. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsone ha 
høyde inntil 1 meter. Inngjerding av tomtene må anmeldes til det faste utvalg for 
plansaker, som skal godkjenne gjerders plassering, høyde, konstruksjon og farge. 
 
 

5. Radon 
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i 
nye bygninger- så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser 
av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 
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6. VA-anlegg 
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler 
til bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 
eksisterende VA-anlegg, skal utbygger bekoste flytting av disse. 
 
7. Støy 
Tiltak skal utføres slik at støyverdiene er i henhold til T-1442 (2012) ”Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging”.   
  
8. Tilgjengelighet – Universell utforming 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor 
byggeområdene kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 

 
 

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg 
 

3.1. Boliger - Frittliggende småhusbebyggelse. BFS1-4. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
   
På områdene BFS1-4 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 
parkering, i form av eneboliger og/eller kjedede eneboliger. 

       
3.1.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
Maksimal mønehøyde skal være 9 meter over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse % BYA=30 %.  
 
3.1.2. Boder og lignende 
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre 
takoverbygg. 
 
3.1.3. Utforming 
Takformen skal være saltak. 
 
3.1.4. Adkomst 
Adkomst er kun tillatt fra SV3 og 4. 
3.1.5. Tomteoppdeling. 
Innen områdene kan grunnen deles i tomter etter en felles situasjonsplan. 
 
3.1.6. Grunnforhold. 
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene er undersøkt. Fundamentering og 
kjellerløsninger skal være i hht faglige vurderinger. 
 
 
3.2. Boliger - Konsentrert småhusbebyggelse. BKS1-4. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
   
På områdene BKS1-4 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
parkering, i form av rekkehus, kjedede boliger og/eller flermannsboliger. 

       
3.2.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
Maksimal mønehøyde skal være 9 meter over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse % BYA=45 %.  
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3.2.2. Adkomst 
Adkomst er kun tillatt fra SV3 og 4. 
 
3.2.3. Tomteoppdeling. 
Innen områdene kan grunnen deles i tomter etter en felles situasjonsplan. 
 
3.2.4. Grunnforhold. 
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene og grunnvannstand er undersøkt. 
Fundamentering og kjellerløsninger skal være i hht faglige vurderinger. 
 
 
3.3. Boliger - Blokkbebyggelse. BBB. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)    
  
På området BBB kan det oppføres blokkbebyggelse med tilhørende parkering. 

       
3.3.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
Maksimal høyde skal være 9m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse % BYA=40 %.  
 
3.3.2. Utforming 
Takformen skal være flatt tak. 
 
3.3.3. Grunnforhold. 
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene og grunnvannstand er undersøkt. 
Fundamentering og kjellerløsninger skal være i hht faglige vurderinger.  
 
 
3.4. Forretninger. BF. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)       

På området BF kan det oppføres forretninger med tilhørende parkering, snuplass og 
vareinntak. Det settes ingen begrensninger i type forretninger, bortsett fra kjøpesenter som 
ikke tillates oppført her. 

       
3.4.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
Maksimal høyde skal være 8m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse % BYA=50 %. I utnyttelsesgraden inngår ikke asfalterte flater. 
 
3.4.2. Utforming 
Takformen skal være flatt tak. 

 
3.4.3. Støytiltak 
I grensa mellom områdene BF og G1 kan det settes støyskjerm. Skjermens høyde fastsettes 
ved byggesøknad i område BF.  

 
 

3.5. Felles lekeplass f_BLK1-2. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Områdene f_BLK1-2 er felles lekeplasser for boligene innen planområdet.  
 
Lekeplassene kan opparbeides både med myke og harde flater, og skal møbleres med 
lekedyr, sandkasse, huskestativ og sitteplasser. I grensene mot naboer skal de gjerdes inn 
med inntil 1,5 meter høyt tette gjerder. 
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3.6. Felles gårdsplass. f_BGP. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)     
  
Området f_BGP er felles gårdsplass for BBB. Området skal også være atkomstområde for 
område BBB. På arealene kan det oppføres garasjer og biloppstillingsplasser. Flatene kan 
opparbeides med hardt dekke. 
 

 
4.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§ 4.0 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål veger, kjøreveger, fortau, gang-/sykkelveger, annen 
veggrunn-grøntareal og parkering. 
 
2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer 
som på forhånd er godkjent av kommunen. 
  
3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre.  
 
4. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler skal være i henhold til kommunal norm. 

 
5. Fartsdempere 
Det kan etableres fartsdempende tiltak i veibanen. 
 
6. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

 
 

§ 4.1 Veg 
1. Reguleringsformål 
Område o_SV1 skal nyttes til offentlig veg. 
Område o_SV2 skal nyttes til offentlig veg. 
Områdene f_SV3 og 4 skal nyttes til felles veger for tilstøtende byggeområder. 

 
 

§ 4.2 Kjøreveg 
1. Reguleringsformål 
Område f_SKV1 og 2 skal nyttes til offentlig kjøreveg. 
Område SKV3 skal nyttes til privat kjøreveg. 

 
 

§ 4.3 Fortau 
1. Reguleringsformål 
Områdene o_SF1-4 skal nyttes til offentlig fortau. 
Områdene f_SF5 skal nyttes til felles fortau. 

 
§ 4.4 Gang-/sykkelveg 

1. Reguleringsformål 
Områdene o_SGS1-5 skal nyttes til offentlige gang-/sykkelveger. 
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§ 4.5 Annen veggrunn - grøntareal 

1. Reguleringsformål 
Områdene o_SVG1-12 skal benyttes til offentlig annen veggrunn-grøntareal. Områdene skal 
tilsås og behandles parkmessig. 
 
I områdene o_SVG9, o_SVG11 og o_SVG12 skal det oppføres støyskjerm/-voll. Høyden 
skal være inntil 3 meter over høyden til tilstøtende E16. Høyden fastsettes endelig ved 
byggesøknader i feltene for boligbebyggelse. 

 
 
§ 4.6 Parkering 

1. Reguleringsformål 
Område SPA1 skal benyttes til privat parkering. 

 
 

5. Grønnstruktur 
 

§ 5.1 Grønnstruktur 

1. Formål 
Områdene G1-4 skal nyttes til formål grønnstruktur.  
 
2. Bruk 
Områdene kan opparbeides med stedegne planter og trær. 

 
 

§ 5.2 Park 
1. Formål 
Område GP skal nyttes til formål park.  
 
2. Bruk 
Dersom området skal opparbeides med ny vegetasjon, skal vegetasjonen være stedegen. 

 
6. Hensynssoner 

 
§ 6.1 Sikringssoner 
1. Formål 
Områdene H140_1-5 er avsatt til sikringssone frisikt i forbindelse med vegkryss. 
 
2. Bruk 
I frisiktsonene skal anlegg eller vegetasjon ikke være høyere enn 0,5 m over tilliggende 
veggrunn. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OG LIGNENDE 

 
7. Rekkefølgebestemmelser 

 

 
1. Tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg 
Det kan ikke gis byggetillatelse for bygninger før kommunen har godkjent 
at tilknytning til slike anlegg kan skje. 
 
2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse 
for disse anleggene. 
 
3. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er 
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
4. Grunnforhold 
Det gis ikke ramme- og/eller igangsettingstillatelse for BFS, BKS og BBB før grunnforhold 
og grunnvannstand er undersøkt, og eventuelle krav satt som følge av utredningene 
oppfylles.  
 
5. Fortau og gang- / sykkelveger 
O_SF1,2 og 5 og o_SGS1 med tilhørende sideanlegg (annen veggrunn-grøntareal) skal 
opparbeides innen det gis brukstillatelse for nybygg innen BF og/eller BBB.  
 
O_SF3-4 og o_SGS2-5 med tilhørende sideanlegg (annen veggrunn-grøntareal) skal 
opparbeides innen det gis brukstillatelse for nybygg innen BKS1-4 og/eller BFS1-4. 
 
6. Fotgjengerfelt Gamle Ådalsvei 
Det må opparbeides fotgjengerfelt over Gamle Ådalsvei mellom o_SF1 og eksisterende 
gang- og sykkelvei på vestsiden av Gamle Ådalsvei før det kan gis brukstillatelse for 
bygninger i planområdet. 
 
 

7. Støy 
Støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overskride 55dB. 
Innendørs støynivå i støyfølsomme rom skal ikke overskride Lekv=30 dBA. 
 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen før 
nødvendige støytiltak mot støy fra E16 er planlagt og gjennomført. Jfr støyrapport av 
15.4.2015. 
 
Tiltak skal utføres slik at støyverdiene er i henhold til T-1442 (2012) ”Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging”.   
 
Støy på hver enkelt boligeiendom skal dokumenteres ved byggesøknad. Om nødvendig 
skal utføres tiltak på bygninger for å innfri støygrensene i 2.etg. 
 
Støy fra butikkvirksomheten og medfølgende kjøretøy skal dokumenteres ved 
byggesøknad for BF, og avbøtende tiltak skal gjennomføres.  
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8. Universell utforming 
Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak, kreves det utomhusplan som 
dokumenterer at offentlig tilgjengelige områder som berøres av tiltaket er universelt 
utformet. 
 
9. Lekeplasser 
Før det gis brukstillatelse for boligene innen planområdet skal lekeområdene f_BLK1 og 
f_BLK2 være opparbeidet i henhold til § 3.5. 
 
10. Grøntområde parkareal GP 
Før det gis brukstillatelse for forretning i felt BF skal parkområdene GP være opparbeidet. 
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1. BAKGRUNN 
 
Grunneiere Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen, samt firma Arnes Ve og Vel v/Arne 
Evjen, ønsker sammen å lage felles reguleringsplan for hhv boliger og forretning her. 
Førstnevnte har intensjonsavtale om kjøp av de søndre områdene mht å bygge 
dagligvareforretning der. 
 
Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  
 
 
Hønefoss, 15.4.2015 
 
Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 
 
Etter flere møter angående utbygging på områder mellom E16 og Gamle Ådalsvei på 
Hallingby, samt innsendt søknad om forhåndshøring datert 17.2.2014.  
 
Planarbeidet ble varslet 22.10.2014 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 
kommentert til slutt her, og brevene følger saken. 
 

3. DAGEN SITUASJON 

3.1.  Beliggenhet 
 
Området er på ca 37 daa, omfatter gnr 274/3,5, 274/79, 274/146, 148 og 274/413 og er vist 
her: 
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Kommunen er eier av gnr 274/79, helt nord i området. Dette området vil også bli med i 
planen. Kommunens rolle som grunneier vil bli avklart i løpet av planprosessen, men de 
ønsker at området reguleres nå til boliger. 

3.2. Dagens situasjon 
 
Områdene er i dag ubebygd. Eneste inngrep er deler av gangveg og fotgjengerundergang til 
E16. Området består av skog (bartrær): 
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3.3. Tiltakshavere. 
 
Grunneiere og Arnes Ve og Vel AS vil være tiltakshaver. Planleggere/rådgivere vil være 
Frydenlund og Høyer AS, SG Arkitektur AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, med bruk 
av eventuelle underkonsulenter til deler av utredningsarbeidene. 
 

3.4. Tiltakene. 
SG Arkitektur har laget skisser av tiltakene. Nedenfor er vist situasjonskart og perspektiv 
(sistnevnte er ikke helt det samme som situasjonskartet, og vises kun for gi et visuelt 
inntrykk): 
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For uten forretning planlegges ca 28 boliger med tilhørende anlegg. Dette kan bli justert 
ved gjennomføring, da den formelle planen ikke er bundet til illustrasjonen. Men antall 
boliger regner en ikke vil bli mye forandret.  

Tidligere har det vært gitt konsesjon til næringsvirksomhet på gnr 274/146,148 og 413. 

 

3.5. Planstatus 
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som boligområde og LNF-område. 
Området er uregulert. Se utsnitt av kommuneplanen på neste side. 
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Varslet planområde: 
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4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 
 
Planområdet er ca. 35 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny 
dagligvarebutikk, samt boliger. 
 
Grensen for planen vil omfatte de foran nevnte eiendommene samt halvveis ut i Gamle 
Ådalsvei. 
 
På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist.  
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4.1.  Plangrepet. 
Området ligger sentralt på Hallingby og er godt egnet for forretninger og boliger. 
Atkomstene vil være fra Gamle Ådalsvei som ender ut i Fv172. Det er boligområder både 
vest og nord for området, som vil være en gjentetting av sentrale deler av tettstedet. 
 
Nærmeste område til kryssene ved E16 og Fv172 avsettes til grøntområde/park, for å gi 
området en tiltalende atkomst. Butikken legges så på nærmeste mht lett tilgjengelighet og 
synlighet fra E16.  
 
Det etableres gangveger langs området og til fotgjengerundergangen til E16. Langs Gamle 
Ådalsvei anlegges fortau. Det blir en fortsettelse av fortauet fra sentrum og som stopper 
ved krysset med Fv172. 
 
Boligbebyggelsen er variert med ei lita blokk nærmest butikken/sentrum, konsentrert 
småhusbebyggelse midt i området og så eneboliger lengst nord. 
 
Pga støy fra E16 må det anlegges støyskjerm/-voll mot denne. 
 

4.2. Arealbruk. 
 
Arealbruken i planen fordeler seg slik: 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 
Frittliggende småhusbebyggelse 7.386 
Konsentrert småhusbebyggelse 4.812 
Boligblokker 2.392 
Forretninger 3.850 
Felles gårdsplass 0.698 
Felles lekeplass 1.070 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Veg 1.343 
Kjøreveg 1.520 
Parkering 1.137 
Fortau 1.187 
Gang-/sykkelveg 2.123 
Annen veggrunn grøntareal 7.311 
PBL. § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur  
Grønnstruktur 1.598 
Park 1.595 
SUM 38.022 
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4.3. Bebyggelse 
 
Bebyggelsen vil bestå av en dagligvarebutikk og et boligfelt tilrettelagt for ca 28 boliger.  
 
Området for butikker omfatter ca 5 daa (inkl parkering) i planens søndre del, nærmest 
avkjøringen til Fv172. Bygget anslås å bli ca 1300 m2, med en høyde på ca 7m. Det vil 
være behov for arealer for varetransport rundt bygget. Disse vendes i hovedsak vekk fra 
bebyggelsen og med grøntsone mot boligene nord for butikken. Atkomsten til butikken 
legges unna de nye boligene og så raskt som mulig etter at en kjører inn på Gamle 
Ådalsvei, slik at det ikke blir mer tungtrafikk der. 
 
Boligene vil være variert mht type og størrelse. Det er få andre boligfelter på Hallingby i 
dag, så det regnes med at dette vil være viktig for stedet. Boligområdene vil romme 
muligheter både for en boligblokk, noe konsentrert bebyggelse og typisk eneboliger. Da en 
ikke kan vite etterspørselen etter boligtyper, har en utformet reguleringsbestemmelsene slik 
dette er noe fleksibelt. 

Utnyttelsesgradene er tilpasset de tiltenkte boligtypene, med fra BYA=30 % for 
eneboligene, BYA=45% for den konsentrerte småhusbebyggelsen og 40% for området der 
en planlegger ei lav boligblokk. Høydene er tilpasset bygg på 2 etasjer. 

Planen forutsetter at en kan benytte 30m byggegrense til E16, slik det er praktisert 
konsekvent på Hallingby i dag, på begge sider av E16. 
 

4.4. Grønnstruktur 
 
Denne består av et parkområde ved innkjørselen til Hallingby, områder på begge sider av 
gangvegen fra Gamle Ådalsvei til undergangen under E16, og et sentralt lekeområde. 
Sidearealene til fortauet langs Gamle Ådalsvei og vegen langs E16 er også planlagt til 
grøntareal.  
 

4.5. Trafikk 

Mengder. 

 
E16 langsmed området har en ÅDT=4 000 kjt/døgn, med ca 15% tunge kjøretøy og 
fartsgrense på 70 km/t. Fv172 har en ÅDT på ca 700 kjt/døgn, ca 5% tunge kjøretøy og en 
fartsgrense på 50 km/t. Andre veger har langt mindre trafikk.  
 
Tiltaket vil nok skape en del trafikk fra E16 til innkjøringen til dagligvarebutikken, men 
ellers en beskjeden økning. Anslaget for økning fra boligene er ÅDT=120 kjt/d, tilsvarende 
20 kjt/t i makstimen. Butikken vil ventelig skape ca ÅDT=800 kjt/d, tilsvarende 60 kjt/t i 
makstimen. 
 
Gamle Ådalsvei har i dag en trafikk på ca ÅDT=150 kjt/d. Skiltet hastighet er 50 km/t. 
Men denne utbyggingen vil dette øke til ca ÅDT=270 kjt/d nord for den planlagte 
innkjøringen til butikken og ca ÅDT=1070 kjt/d sør for denne, med makstimetrafikk i 
krysset med Fv172 på ca 115 kjt/t.  
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Om Furustubben stenges og all trafikk fra boligene nord for denne må kjøre via Fv172, vil 
det total trafikktallet for Gamle Ådalsvei kunne bli ca ÅDT=500 kjt/d nord for den nye 
innkjøringen til butikken, og ca ÅDT=1300 kjt/d fra denne og til krysset med Fv172. 
Forventet makstimetrafikk ca 200 kjt/t i krysset med Fv172. 
 
Tabell med trafikktall: 
 
Veg ÅDT 2015 Makstime 2015 ÅDT etter utb. Makstime etter utb. 
E16 syd for Fv172 4 550 615 5 320 720 
E16 nord for Fv172 4 000 540 4 750 640 
Fv172 øst 700 95 1 470 200 
FV172 vest 700 95 1 030 140 
Gml Ådalsvei syd  
uten Furustubben 

150 20 1 070 115 

Gml Ådalsvei nord 
uten Furustubben 

150 20 270 35 

Gml Ådalsvei syd  
med Furustubben 

- - 1 300 175 

Gml Ådalsvei nord 
med Furustubben 

- - 500 70 

 
 

Kryss. 

 
Mht standarden i kryss generelt legges timestrafikken til grunn. Generelt vil trafikken på 
Hallingby om morgenen i all hovedsak rette seg mot Hønefoss (80/20) og tilsvarende om 
ettermiddagen tilbake mot Hallingby. Dette påvirker fordelingen av makstimetrafikken i 
kryssene. 
 
 
Gamle Ådalsvei x Fv172. 
 
I dette tilfellet kan det vurderes to ulike situasjoner, med eller uten trafikk fra 
boligområdene nord for Furustubben. Legges her til grunn dagens trafikk og denne 
utbyggingen vil timestrafikken i Gamle Ådalsvei bli ca 115 kjt/t.  
 
Om kommunen vedtar å stenge Furustubben, slik at også trafikken nord for denne kun skal 
benytte Gamle Ådalsvei, blir timestrafikken ca 175 kjt/t. 
 
Fv172 har i dag ca en ÅDT=700 kjt/d som tilsvarer en timestrafikk på ca 95 kjt/t. Med 
utbygging forventer en at trafikken vest for Gamle Ådalsvei blir ca 140 kjt/t og mellom 
Gamle Ådalsvei og E16 200 kjt/t. 
 
Dagens kryss har verken trafikkøy eller svingefelt. 
 
Trafikken i kryssene vil fordeles på alle kjøreretninger for alle armene, men med ulike 
retninger morgen og ettermiddag. Dvs at det i hvert T-kryss blir 6 ulike bevegelser, der 
trafikken fra hver arm har to alternative kjøreretninger. 
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Behovet for trafikkøy vurderes etter figur 3.4 i håndbok V121. I hht denne vil 
trafikkstrømmene A, B og C i Gamle Ådalsvei kunne bli hhv A+C=200 kjt/t og B=90 kjt/t. 
Dvs at en i hht nevnte figur vil være i grensen av (og innenfor usikkerhetene i 
beregningene) om det er nødvendig med trafikkøy i Gamle Ådalsvei eller ei.  
 
Om Furustubben stenges vil en få tallene A+C=280 kjt/t og B=140 kjt/t. Da vil en klart 
komme over grensen for behovet for trafikkøy i Gamle Ådalsvei. 
 
Mht behovene for eventuelle venstre- eller høyresvingefelt for krysset Gamle Ådals vei x 
Fv172 (figurene 3.6 og 3.12 i V121), så vil en (med god margin) ikke få så store 
trafikkmengder at slike blir nødvendig. 
 
Mht krysset her så er det i dag rimelig riktig utformet. En ser derfor ingen grunn til å gjøre 
tiltak på det dersom det ikke skal anlegges trafikkøy. Da det vil gå en del lange vogntog 
til/fra butikken, vil en trafikkøy forårsake at bredden på kysset blir stor. En heller derfor til 
at det ikke vil være viktig her, der vegene i en viss grad vil være et lokalt gatenett. 
 
Gamle Ådals vei har i dag mange avkjørsler slik at flere slike ikke vil endre 
avkjøringsbildet for denne. 
 
 
Fv172 x E16. 
 
Mye av handelen i den nye butikken vil genereres fra dagens bebyggelse på Hallingby. 
Noe vil genereres fra reisende på E16. Krysset mellom Fv172 og E16 blir derfor i moderat 
grad påvirket av denne planen.  
 
Krysset FV172 x E16 har god teknisk standard med dråpe i sekundærvegen (Fv172), 
venstresvingefelt og rabatter.  
 
Mht behov for høyresvingefelt fastsettes det av figur 3.12 i V121. Anslåtte trafikkstrømmer 
vil være Ar= 480 og Ah=30 (morgenrushet). Med 70 km/t vil ha lavere trafikk med 
kjøremønster som ville kreve høyresvingefelt.  
 
Da denne planen i svært liten grad vil representere trafikkmengdene i krysset, og behovet i 
hht håndbok V121 er marginalt, har en ikke satt rekkefølgekrav til bygging av 
høyresvingefelt for at planen kan realiseres. 
 
 
Myke trafikanter. 
 
Det er signalisert i innspill at det er viktig å få gode løsninger for gang- og sykkeltrafikken 
langs Gamle Ådals vei, samt tilknytning til det overordnede gang-/ sykkelvegnettet. Dette 
er oppfylt ved at det er anlagt fortau langs Gamle Ådalsvei og egen gangveg til 
fotgjengerundergangen. I sør knyttes fortau og gang-/sykkelveger i feltet til fortauet som 
kommer fra butikker og skole samt Kirkemoveien lenger sør.  
 
Den langsgående gangvegen i feltet vil ventelig også redusere gangtrafikken langs E16 
nordover mot Furustubben og nordre deler av Hallingby. 
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På sikt bør kommunen vurdere fortau langs Gamle Ådalsvei nordenfor dette området. 
 
Det er også ønsket humper i Gamle Ådalsvei. Det er noe som reguleringsplanen ikke kan 
bestemme, men som utbyggerne selvfølgelig ikke har innvendinger til. 
 

Parkering 

 
Forretningseiendommen vil få tilstrekkelig arealer for eget behov. Boligene vil måtte løse 
parkering innen egen tomt/utbyggingsfelt.  
 

Kollektivtrafikk. 

 
Feltet vil ikke bli så stort at det vil utløse nye behov for kollektivtilbud eller holdeplasser. 
Det knyttes direkte til busslomme for sørgående trafikk på E16. For nordgående trafikk 
benyttes fotgjengerundergangen til busslomma like ved denne. 
 
Tilgangen til busslommene vil derfor bli å sikre som en kan forvente langs E16. 
Støyskjermer/-voller langs denne vil medvirke til at kryssing av E16 i plan vil bli mer 
vanskelig. 
 

4.6. Grunnforhold. 
 
Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart «Tykk marin avsetning». Dvs leire, men 
ikke kvikk. Men ved graving på Hallingby har en funnet kvikkleire, så en kan forvente at 
det kan forekomme også her. Områdene rundt er imidlertid bebygd uten at det er blitt 
uoverstigelige vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være tilstrekkelig 
gode. 

Det er gjort spesifikke grunnundersøkelser der butikken er planlagt. (Multiconsult AS 
21.9.2015). Konklusjonen der er at byggegrunnen er meget god og at grunnvannsspeilet er 
lavere enn ca 2m under bakken. Rapporten sier også at en kan se bort fra at det er risiko for 
større skred på stedet. 

Planområdet ligger ca 12 m over elvenivået og bør derfor ikke være flomutsatt.  
 
Det har vært knyttet noe usikkerhet til om grunnvannstanden er høy. Det er ikke tilfelle der 
butikken planlegges, men kan ikke utelukkes å være noe høyere der boligene er planlagt. 
Det forlanges derfor at det kreves undersøkelser før disse feltene bygges ut. Siden det både 
er veg og bebyggelse i området, anses ikke eventuelle problemer å være uløselige med fare 
for at planen ikke ville være gjennomførbar. 
 

4.7. Strøm, og vann- og avløpsnett 
 
Tiltakene vil ikke være spesielt energikrevende og det er langt en veit tilstrekkelig 
kapasitet på eksisterende strømnett i området. Planområdet ligger utenfor 
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konsesjonsområde for fjernvarme, så det legges ikke føringer om at alternative energikilder 
skal pålegges utbyggingene. 
 
Det er tilstrekkelig kapasitet for vann i området. 
 
Mht avløp så er det pr dato lite/ingen kapasitet på renseanlegget for nye bygg. Kommunen 
vurderer at avløpet på sikt skal overføres til Monserud RA, men det er sannsynlig at det vil 
ta noe tid. De har også vurdert forbedringer av det stedlige renseanlegget mht å kunne 
forbedre det slik at videre utvikling på Hallingby ikke stopper helt opp. Så langt en veit er 
det ikke tatt beslutninger om hva slags løsninger det kan bli mht avløp, men for dette 
planområdet tas det høyde for at det vil måtte bli en mulighet for tilkobling i overskuelig 
fremtid, enten for hele planområdet eller i det minste for butikken, som vil få små 
utslippsmengder.  
 
Det er derfor satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 
ledningsnettet og at tillatelse til dette må foreligge fra kommunen før byggetillatelse kan 
gis. 
 

4.8.  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært mye brukt som oppholds- eller lekeareal av 
barn og unge i nærmiljøet, men være et gjennomgangsområde til/fra boliger og 
fotgjengerundergangen under E16. Området ligger et stykke unna skolen, der det er 
idrettsplass, lekeområder med tilhørende naturlige friområder. 
 
Utbyggingene i denne planen vil ivareta barn og unges interesser ved at det lages fortau og 
gangstier for alle samt lekeområder for de som vil bosette seg her. 
 
Behovet for støyskjerm/-voll vil medføre at det blir stengsler mot E16, som ellers ville bli 
en potensiell fare for barn og unge i områdene. 
 

4.9.  Støy 
 
Området ligger langs E16 og ligger delvis i gul og rød sone i hht støyretningslinjene T-1442 
(2012). Støy er derfor utredet spesielt. Se egen rapport. 
 
Konklusjonene der er at uten tiltak vil boligene ligge støyutsatt til, hovedsakelig fra E16. Med 
skjermer/voller langs E16 i ca 2,5 m høyde vil boligene bli liggende utenfor støysonene. Men 
2.etasjene vil noen steder kunne bli liggende noe støyutsatt til, slik at soverom helst ikke bør 
vende ut mot E16, i alle fall ikke alle. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene om at 
støytiltak skal dokumenteres og gjennomføres før boligene tas i bruk. 
 
 

4.10. Universell utforming 
 
Planområdet er tilnærmet helt flatt, slik at det ligger godt til rette for at alle områder blir 
lett tilgjengelige. 
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Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 
 
 
 

4.11. Kulturminner 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen ba Fylkeskommunen om at området 
skulle undersøkes mht automatisk fredede kulturminner. Dette ble utført, uten at slike ble 
funnet.  
 
Men 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. 
 

4.12. Biologisk mangfold 
 
Området er i dag ikke bebygd, og er en typisk artsfattig furumo. Naturdatabasen angir 
ingen spesielle forekomster her eller like i nærheten. 
 
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 vil bli tatt i bruk til utbyggingsformål, så naturpreget vil i stor grad forsvinne, 
selv om deler vil være grønnstruktur. Området ligger sentralt inne i bebyggelsen på 
Hallingby og en samlede belastningen på økosystemet (§10) for tettstedet 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.  

 

5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
28. Støy fra vegtrafikk. 
 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone i hht støyretningslinjene T-1442 (2012). 
Støy generelt kan utsette mennesker for helseplager/-skader over tid. 
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Støy er utredet, og det er behov for støyskjerm/-voll mot E16. Denne vil i hovedsak gå 
langs hele boligdelen av planen og bør ha en høyde på ca 2,5m over stedlig bakkenivå. 
Skjermen vil ikke ha nevneverdig effekt for andre etasjer, slik at ved byggesøknad må støy 
utredes for hvert prosjekt slik at grenseverdiene i T-1442 (2012) og teknisk forskrift kan 
overholdes. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
44. Ulykke med gående/syklende. 
 
Tiltakene, både butikken og boligene, vil i noen grad forårsake økt trafikk av 
gående/syklende. Men siden det planlegges fortau langs Gamle Ådalsvei anser en at 
tiltakene ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. Fortauet vil i noen grad 
forbedre dagens situasjon. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

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. 
 
 























1

Ingeborg Faller

Fra: Ingeborg Faller
Sendt: 30. april 2015 09:08
Til: tor-odda@online.no
Kopi: Grethe Tollefsen
Emne: SV:Sak 396 Søndre kirkemoen Hallingby

Hei!

Jeghar litt tilleggsinformasjontil Grethessvar.

Vihar mottatt reguleringsplanforslagsomskalopp til ny politiskbehandling(1.gangsbehandling),med påfølgende
høringdersompolitikernevedtarviderearbeidmedreguleringsplanen.Epostendin undervil tasinn i sakenpålik
linje medinnspillsomsendesinn i dennehøringsperioden,ogdermedbehandlesfør evt. sluttbehandling ogvedtak
avreguleringsplanen.

Duvil få varselvedframtidigehøringer,sliksometter oppstartsbehandlinga.

Med vennlighilsen

IngeborgFaller
Arealplanlegger
Areal-ogbyplankontoret,Ringerikekommune
32117461

Fra: Grethe Tollefsen
Sendt: 28. april 2015 14:25
Til: tor-odda@online.no
Kopi: Ingeborg Faller
Emne: SV: Sak 396 Søndre kirkemoen Hallingby

Serat du ståroppført somadressatpåvarslingsbrevet somblesendtut i oktober2014,vedlagt.
Dine-postdatert 23.april2015registrerespå reguleringssak396SøndreKirkemoen.Hvordandette tasvarepå
viderevil du måtte følgemedpåslikdet er vanligi allereguleringssaker,sevarslingsbrevet.

Hilsen
GretheTollefsen
Avdelingslederpåareal-ogbyplanavd.
Ringerikekommune
Postboks123sentrum
3502Hønefoss

Tlf 94135233
grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no

Fra: tor-odda@online.no [mailto:tor-odda@online.no ]
Sendt: 23. april 2015 19:27
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Til: Grethe Tollefsen
Emne: Sak 396 Søndre kirkemoen Hallingby

Hei.

Snakketsåvidtmeddegpåtlf idag.

Seravtidligereinnspilli dennesakenat det er forskjelligeinteresserute å gårvedrørendeanleggelseav
gangveilangsgamleådalsvei.
Hermåmanselvfølgeligveiefordelerogulemperopp mot hverandre.
Etter mitt synvil anleggelseavgangveipåvestresideavgamleådalsveimedføreat allesomidaghar
avkjørseltil sineeiendommerpådennesideavgamle ådalsvei,vilmåtte krysseeneventuellgangvei.
Noesomvil utgjøreen økt fare for brukereavgangvei.
Vedanleggelseavgangveipåøstresideavgamleådalsveivil manbedrekunnehensynta dette.
Hvismanallikevelenderopp medat det er det beste alternativer å leggegangveipåvestresideavgamle
ådalsvei,menerjegat det vil væreenstor fordel å trekkegamleådalsveimot øst,langtnok til at mankan
anleggeen gangveipåvestresideavgamleådalsveiuten at eksisterendebebyggelsemåavstågrunn,med
deulemperdet medfører,bådefor grunneiere,kommuneogutbygger.
Ønskerat det gistilbakemeldingpåom dette innspill blir forkastetellerblir medi betraktningi den videre
planprosessen,dettesidenjegantarat fristen for innspiller utløpt.

mvh
TorMartin odda
Gamleådalsvei46,
3525Hallingby
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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

Søndre Kirkemoen - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 19.6.2015 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Søndre 
Kirkemoen ved Hallingby i Ringerike kommune. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ca. 28 boligenheter, noen frittstående 
eneboliger, noe i konsentrert boligbebyggelse og noe i blokk, dagligvareforretning og tilhørende 
infrastruktur og grøntarealer.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Ovenfor nevnte planområde er tidligere arkeologisk registrert av oss. Se brev av 5.9.2014. Da det ikke 
er funnet automatisk fredete kulturminner i dette området, har vi ingen merknader til planen.

NYERE TIDS KULTURMINNER
Planområdet grenser mot E16 i øst og Gamle Ådalsvei i vest. Planområdet er ubebygd. 
Omkringliggende bebyggelse består av småhus av noe eldre og nyere dato. Vi kjenner ikke til 
verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. Vi har derfor ingen merknader 
offentlig ettersyn av planforslag når det gjelder nyere tids kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Lars Torstensen Lindstøl
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 24.08.2015 Vår referanse: 2014/852-12 Vår saksbehandler:
Deres dato: 19.06.2015 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.08.2015 07:52:04 

Emne: VS: Reg plan 396 Søndre Kirkemoen 

Vedlegg:  

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Brit Dølerud [mailto:posh@online.no] 

Sendt: 23. august 2015 12:49 

Til: postmottak 

Emne: Reg plan 396 Søndre Kirkemoen 

 

 

Ber om det blir etablert tilstrekkelig lang avkjøringsfil på E16 nordfra fram til kryss Hallingby. Likeledes burde 

det også etableres akserlasjonsfelt i sydlig rettning. Regner med større press på krysset med forretning i 

synsfeltet fra E16. Såvidt vites er det samme grunneier.  Mvh Arne Dølerud, 3525 Hallingby. 

Sendt fra min iPad 



Vår dato: 18.08.2015

Vår referanse: 2014/1508

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/883-14

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 Søndre 
Kirkemoen

Ringerike kommune har oversendt et forslag til detaljregulering for Søndre Kirkemoen 
på Hallingby. Fylkesmannen har kommentarer til blant annet forhold knyttet til barn 
og unge, ivaretakelse av støyforhold og miljøvennlige energiløsninger. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 18. juni 2015 med forslag til detaljregulering for Søndre Kir-
kemoen på Hallingby i Ringerike kommune. Planforslaget åpner for etablering av boliger og 
dagligvareforretning mellom E16 og Gamle Ådalsvei. I kommuneplanen er området avsatt 
dels til fremtidig boligområde og dels til LNF-område. 

Vi har i brev av 26. mars 2014 uttalt oss i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. 
Vi ba om at forhold knyttet til grøntstruktur, barn og unge, naturmangfold, landskap, univer-
sell utforming, støy, handel, klima og energi blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. Videre ba vi planmyndigheten vurdere om det er behov for konsekvensutredning.

Fylkesmannens kommentarer

Ved varsel om oppstart ba vi spesielt om at det blir tatt hensyn til grøntstrukturen i tettstedet i 
tråd med nasjonale føringer for folkehelse og miljø i byer og tettsteder. Det fremkommer av 
saken at planområdet ikke er brukt til lek og opphold for barn i nærmiljøet, men at området 
har stier og brukes som gjennomgangsområde. I planforslaget er gangforbindelsene gjennom 
og langs området ivaretatt ved regulering av en gjennomgående gang- og sykkelvei og fortau 
langs Gamle Ådalsvei med rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse. 

På plankartet er det avsatt lekeareal på til sammen ca. 1000 m2 med tilhørende rekkefølgebe-
stemmelse. Det kan vurderes om det også bør etableres liten sandlekeplass for de aller minste 
barna innenfor feltet med blokkbebyggelse. Vi viser til de rikspolitiske retningslinjene for 
barn og unges interesser og kommuneplanens bestemmelser om lekeareal. Det fremkommer 
for øvrig at det er gangavstand til skole med ulike anlegg for lek og idrett.

I saken er det redegjort for de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven. Området er skogkledt, men det er ikke registrert spesielle naturver-
dier. Planforslaget vil heller ikke berøre nasjonale eller regionale landskapsverdier. 
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Gjennom reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om universell utforming i tråd nasjonale 
føringer.

Nye boliger med uteoppholdsareal må sikres støyforhold i tråd med anbefalte støygrenser i 
tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleg-
ging T-1442/2012. Vi har tidligere presisert at området ikke har en sentral beliggenhet som 
tilsier at det kan aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser. Det er utarbeidet en støyrapport
som viser at det er behov for oppføring av støyskjermingstiltak langs E16. Støyskjermen er 
inntegnet på plankart og sikret oppført gjennom rekkefølgebestemmelser.

Ut fra støyrapporten vil den regulerte støyskjermen føre til at bebyggelsen i all hovedsak vil 
ligge utenfor gul støysone. For 2. etasje vil imidlertid støynivået noen steder være høyere enn 
anbefalte støygrenser. Arealet nærmest E16 som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen,
er mest støyutsatt. Ut fra støyrapporten og overordnede mål om å forebygge støyplager mener 
Fylkesmannen at anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442/2012 bør kunne ivaretas i den vide-
re byggesaksbehandlingen gjennom plassering og utforming av bygg, gode planløsninger og 
lokale skjermingstiltak. Vi vil derfor sterkt anbefale at reguleringsbestemmelse § 3.7 endres 
slik at det ikke gis en generell mulighet for avvik fra anbefalte støygrenser. Dette vil også 
samsvare bedre med forslaget til rekkefølgebestemmelse i § 7.5 som ikke åpner for avvik. 

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre fastsetter at kjøpesentre bare kan etableres eller ut-
vides i samsvar med godkjente fylkesdelplaner. Det aktuelle området inngår ikke i sentrums-
områder der det er tillatt med kjøpesentre jf. fylkesdelplan for handel-, service- og senter-
struktur. Dette er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene.

Ved varsel om oppstart viste vi til nasjonale mål og føringer for ivaretakelse av miljøvennlige 
løsninger med hensyn til transport, klima og energi. I planbeskrivelsen er det redegjort for 
nærhet til eksisterende busslommer langs E16 og forbindelser for gående og syklende. 
Vi kan ikke se at det er gjort en grundig vurdering av mulighetene for alternative oppvar-
mingsmåter til strøm, for eksempel vannbåren varme basert på varmepumpe eller bioenergi. 
Vi anbefaler at kommunen og tiltakshaver prøve å legge til rette for dette, spesielt i områder
med konsentrert bebyggelse. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) med
krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger for 
bygninger over 500 m2. Kommunen kan stille krav om tilrettelegging for forsyning av vann-
båren varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-7 nr. 8. Vi viser også til kommunens egen ener-
gi- og klimaplan der det er et hovedmål å stimulere til økt bruk av alternative energikilder 
(spesielt bioenergi) og energibærere.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/883-19 22387/15 PLN 396  24.08.2015 

 

Uttalelse til reguleringsplan 396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen 

 

Det vises til Ringerike kommunes internettside; 396 Søndre Kirkemoen – offentlig ettersyn. 

 

Hjemmel for uttalelse: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse: 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern finner at forslagsstiller har gjort adekvate utredninger i 

forslag til reguleringsplan for Søndre Kirkemoen. Generelt sett har Hallingby potensialer for 

fortetting med forretning og boliger.  Gang- og sykkeladkomster synes å bli tilfredsstillende 

ivaretatt og det er spesielt viktig å tilrettelegge med trygg skolevei.  

Boligområdet vil ligge nært opp til E16 og krav om støyskjerming må etterkommes, vi 

anbefaler ikke fravikelse av støyretningslinjene for boliger.   

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



Fra: LarsTorstensenLindstøl[Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]
Til: IngeborgFaller[Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 06.11.201510:15:50
Emne: VS: Detaljregulering0605_396"SøndreKirkemoen"Varselom offentlig ettersyn- vårsak
2014024335
Vedlegg:

Fra: Grande Knut [mailto:knut.grande@vegvesen.no]
Sendt: 20. august 2015 12:56
Til: Lars Torstensen Lindstøl
Emne: SV: Detaljregulering 0605_396 "Søndre Kirkemoen" Varsel om offentlig ettersyn - vår sak
2014024335

Statens vegvesen har ingen merknader til det framla gte forslaget.

Med hilsen
Knut Grande

Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN
Telefon: +47 90213342 Mobil: +47 90213342 e-post/Lync: knut.grande@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra:LarsTorstensenLindstøl[mailto:Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]
Sendt:19. juni 201513:14
Til: postmottak@fmbu.no; postmottak@bfk.no; Firmapost-Sør;runavold@online.no;
mari.heen@online.no; sigridsdatter@icloud.com; arneevjen@hotmail.com; LeifsenBjørn;Jostein
Nybråten;JohanJohnsen;TollefUppstadButtingsrud; RogerSørslett;ArneLangeHellum;UnniSuther;
GeirSverreSvingheim;LisaGrenlundHelgesson;LarsKristianOlsen;GunnarHallsteinsen;Magnar
Ågotnes
Kopi:LarsTorstensenLindstøl
Emne:Detaljregulering0605_396"SøndreKirkemoen"Varsel om offentlig ettersyn

396SøndreKirkemoen - offentlig ettersyn
Planforslag396«SøndreKirkemoen»ervedtattlagtut påhøringav hovedkomiteenfor miljø- og
arealforvaltning.PlanområdetomfatterområdetmellomGamleÅdalsveiogE16,nordfor avkjørselenfra
E16til Hallingby sentrum.
Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil rette for byggingavca28boligenheter,noenfrittstående
eneboliger,noei konsentrertboligbebyggelseognoe i blokk,samtdagligvareforretningsørpåområdet.
Vedlagtfølgersaksdokumentene.Vedleggkanlastesogsånedfra vårenettsidervialinkenundereller ved
å kontaktesaksbehandler.
Frist for merknader/innspill er satt til 24.aug.2015
Mvh
LarsLindstøl
32 117472
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http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planer-pa-
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Ringerike kommune 
Utbygging 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Areal- og byplankontoret v/Lars Lindstøl 

Fra:  Per Ragnar Sivertsen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/883-15 21029/15 PLN 396 12.08.2015 

396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen  

 

Frist for merknader til planarbeidet etter 1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning 08.06.15,sak 43/15 er satt til 24.08.2015.  

 

Følgende betraktninger er gjort i forbindelse med planforslaget: 

Registrerer at detaljplan med bestemmelser har plan nr. 379 mens planforslaget i 

saksframlegg til Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har nr. 396. Det er derfor noe 

uklart hvilket nr. detaljplan med bestemmelser som skal gjelde. 

 

Reguleringsplan 

 

SVG1-8, langs Gamle Ådals vei mangler målsatt grøftebredde.  

SV1, veg mangler angitt målsatt reguleringsbredde.  

SGS1-5, gang/sykkelvei mangler målsatt veibredde. 

 
1. Reguleringsbestemmelser 

§ 4.1 Veg.  Områdene SV3 og SV4 er ikke tatt med. Det er heller ikke definert om det skal 

være offentlig eller privat veg. Ser en under § 4.5 tyder det på at SV3 og SV4 skal være 

offentlig veg. 

§ 4.3 Fortau. Områdene SF1-5 skal nyttes til privat fortau.  Det skal vel stå SF5.  

§ 4.5 Annen veggrunn – grøntareal.  

Områdene SVG1-11 skal benyttes til offentlig annen veggrunn-grøntareal. Det skal vel stå 

SVG1-8 samt muligens SVG-10. 

I områdene SVG9,SVG11 og SVG12 skal det oppføres støyskjerm/-voll. Dette er arealer som i 

dag eies av Statens vegvesen(2172/1). Forutsetter at grunneieren skal drifte og vedlikeholde 

voll med støyskjerm. Viktig at dette kommer frem i bestemmelsene. 

§ 5.1 Grønnstruktur. Forutsetter at G1-4 eies og driftes av beboerne i området via 

velforening når feltutbyggingen er gjennomført. Dette bør komme frem i bestemmelsene. 

§ 5.2 Park. Forutsetter at GP1 eies og driftes av beboerne i området via velforening når 

feltutbyggingen er gjennomført. Dette bør komme frem av bestemmelsene. 

 



 

 

BLK1-2, felles lekeplass er ikke listet opp under grønnstruktur. Forutsetter at lekeplassene 

eies og driftes av beboerne i området via velforening når feltutbyggingen er gjennomført. 

Dette bør komme frem i bestemmelsene. 

 

2. Rekkefølgebestemmelser. 

 

Dersom det skulle være aktuelt med kommunal overtakelse av tekniske anlegg må det 

utarbeides utbyggingsavtale mellom utbygger og Ringerike kommune. Derfor er det viktig at 

objekter/arealer som er aktuelle for kommunal overtakelse er godt definert i 

reguleringsbestemmelsene. Overtakelse av for eksempel veier innbefatter også overtakelse 

av regulert veigrunn vederlagsfritt. Utbygger må sørge for overskjøting av veigrunn til 

kommunen før overtakelse finner sted. Likeledes er det viktig at restarealer som lekeplasser 

og øvrige arealer som ligger igjen etter at boligtomtene er fradelt blir over skjøtet til 

opprettet velforening i området. Dette bør komme frem i skjøtene for hver ny tomt. 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1183-49  Arkiv: PLN 398  

 

Sak: 126/15 

 

398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes av 

ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes av 

ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1183-48  Arkiv: PLN 398  

 

Sak: 85/15 

 

398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes av 

ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.11.2015: 

 

Forslag frå Arne Broberg (H) pva Ap, H, V og Krf: 

 

«Pkt 3  strykes» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag i pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.  

Brobergs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1183-47   Arkiv: PLN 398  

 

398 Detaljregulering  Strandgata 1 Showscene og restaurant – 2. 

gangsbehandling  

 
Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

3. Navnet man velger å gi showscenen må ikke være av en slik karakter at det kan gi 

besøkende, kunstutøvere og offentligheten negative assosiasjoner. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Det ønskes å legge til rette for ny showscene i Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for 

evenement som i dag arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener gjennom 

sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen planlegges også restaurantdrift. Et fast, innendørs 

tilholdssted vil kunne legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være en 

positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye arbeidsplasser 

innenfor kulturbasert næring og restaurantfag. Nybygget, inkludert showscenens navn, må bidra 

til å gi besøkende, kunstutøvere og offentligheten positive assosiasjoner. 

 
 

 

 

 



Bakgrunn 
Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret, samt andre arrangementer hele 

året igjennom. I tilknytning til showscenen planlegges også restaurantdrift.  

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet.  

Nærheten til Hønefossen og elva vil være med å gjøre dette til en spektakulær plass i byen. Man 

tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i Hønefoss sentrum. Nordre Torv har fra 

før kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til Tippen gjør beliggenheten sentral. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 02.12.14, sak 214/14.  

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

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 31.08.15,  
sak 68/15.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse samt 

saksframlegget til 1. gangsbehandling (se vedlegg). 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell 

verdi. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves ved vedtak av ny plan.  

 
Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde - 

nåværende. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er at 

 Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til henynssonene for bevaring av 

kulturmiljø 

 Fagkyndige har utarbeidet en analyse av flom- og skredfare i planområdet 



 

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 14.09.15 – 26.10.15. I samme periode ble 

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

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

uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

 

 

Statens vegvesen. Brev av 17.09.2015. 

 

Ingen merknader. 

 

 

NVE. Mail av 18.9.2015. 

 

Mener at bestemmelsene om at hensynssonen om flom til kote 79 er for høyt. Det holder 

med kote 70,1. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kote 79 i bestemmelsene er nok en skrivefeil. Skulle vært kote 70 slik kartet viser (0 og 9 er 

ved siden av hverandre på tastaturet). Anbefaler at tallet i § 3.1 endres fra 79 til 70,1, slik 

NVE viser til. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 22.10.2015. 

 

Viser til sitt sine brev av 11.8.2014 og 29.1.2015 om at en rekke forhold ble tilstrekkelig 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

 

Har ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser. 

Anfører at tilknytningsplikt til fjernvarme ikke er fulgt opp i bestemmelsene. Ber derfor om 

at dette rettes opp før planen blir endelig vedtatt. 

 

Forutsetter at kommunen i den videre behandlingen av utbyggingsplanene for området i 

tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til elvelandskapet og det eksisterende bygningsmiljøet i 

området. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelsene rettes opp med hensyn til tilknytning til fjernvarme. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 



 

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 3.11.2015. 

 

Ber om at det i bestemmelsene settes krav til at om det finner automatisk fredede 

kulturminner så skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

Vises til tidligere uttalelser der de anbefalte at bevaringsområdet videreføres i den nye 

planen. Positive til at deres innspill er tatt med.  

 

Anbefaler at «Garveriet» bevares, men aksepterer at det må rives. Positive til at det kan 

flyttes slik at det kan bevares. 

Anbefaler at nybygg utformes på en slik måte at det blir et godt samspill mellom ny og 

gammel bebyggelse. Mener bestemmelsene som gjelder nybyggets utforming for områdene 

BS2 og BS3 er for upresise og bør justeres i henhold til byggets volum, plassering og 

materialvalg. 

 

Mener byggehøyde angitt med "kote" er uheldig og anbefaler å vise at tillatt høyde ikke 

overstiger mønehøyden av den eksisterende verneverdige bebyggelsen.  

 

De understreker at det er viktig at det utarbeides gode illustrasjoner av nybygg ved en 

fremtidig byggesøknad. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kommunen har ved oversendelse av fylkeskommunens uttalelse i mail (04.11.2015) kommet 

med forslag til endringer i bestemmelsene, der fylkeskommunens ønsker etterkommes. Vi er 

positive til kommunens forslag, men siden det nye bygget vil få en spesiell form og bli 

liggende i skråbakke, vil det være en fordel om maksimal byggehøyde settes i forhold til 

kotehøyder. Bygget ved siden av har topp mønehøyde på kote 85,0 og det nærmest 

Strandgata kote 84,4. Det nye bygget vil av hensyn til etasjehøyder og skrå publikumssal 

trenge en byggehøyde ca. 1,5-2 m over førstnevnte, dvs. på inntil kote 87,0 m.o.h. 

(Kommunen har kommentert dette som 3,0 m over eksisterende bygg, men det er etter våre 

kart ikke riktig). En anbefaler derfor at bestemmelsene om høyder angis som inntil 2,0 m 

høyere enn tilliggende bygg, dvs. inntil kote 87,0 m.o.h. Absolutt minimum vil være 1,5 m 

over den nærmeste bygget, dvs. til kote 86,5. 

 

Med hensyn til bevaring av «Garveriet»  så er det umulig å bevare det der det i dag ligger. 

Eier har gjort avtale med interessenter om at de kan få bygget gratis, med tanke på at de 

ønsker å gjenreise det slik at det bevares. Noe mer forpliktende enn det kan en ikke komme 

nå, og det vil ikke være mulig/riktig at bevaring gjennom flytting settes som noen betingelse 

for å vedta planen, eller å gi byggetillatelse når den tid kommer. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen ser det som akseptabelt at scenebygget inneholdende skrå publikumssal kan 

være inntil 2 meter høyere enn bygget ved siden av, og at dette i bestemmelsene angis både 

som kote-høyde og høyde i meter. Rådmannen mener nybyggets volum, plassering og 

materialvalg er godt nok ivaretatt i planen gjennom bestemmelsene, spesielt ved 

formuleringen «I områdene BS2-3 kan det helhetlige uttrykket fravikes, men utformingen 

skal ikke virke arkitektonisk negativt på strøket bygget ligger i. Nybygg skal utformes på en 

slik måte at det blir et godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse». Vedrørende 



«Garveriet» foreligger det en intensjonsavtale med en interessent om overtagelse av bygget 

for oppføring et annet sted. Rådmannen ønsker å informere om at det på nåværende 

tidspunkt ikke er avklart hvordan et slikt gjenreisningsprosjekt skal finansieres. Det er derfor 

usikkert når dette vil kunne finne sted. 

 

 

Juridiske forhold  

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

vedtak. Saken behandles først i Hovedkomitéen 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. 

 

Verneverdig bebyggelse 

Rådmannen ser det som positivt at det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut 

Ridderhus som ønsker å demontere laftebygningen «Garveriet» og gjenreise den. På 

nåværende tidspunkt foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Det er derfor 

usikkert når en eventuell gjenreising av bygningen vil kunne finne sted.  

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 

gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området. Rådmannen ønsket spesielt å høre dette momentet i det offentlige 

ettersynet. Det er ikke kommet inn negative merknader vedrørende forslagstillers 

vurderinger av dette.  

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å vedta planen. 

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet 

inn i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være 

en positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye 

arbeidsplasser innenfor kulturbasert næring og restaurantfag. Nybygget, inkludert 

showscenens navn, må bidra til å gi besøkende, kunstutøvere og offentligheten positive 

assosiasjoner. 

 

 



 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart, merket 2. gangsbehandling 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2. gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, datert 12.08.15 

5. Ros-analyse, datert 08.07.15 

6. Uttalelse Statens Vegvesen, dater 17.09.15* 

7. Uttalelse NVE, datert 18.09.15* 

8. Uttalelse Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.10.15* 

9. Uttalelse Buskerud Fylkeskommune, datert 03.11.15* 

10. Intensjonsavtale om «Garveriet»* 

11. Prosedyre for utredning av skredfare* 

12. Maringrensekart* 

13. Marinleirekart* 

14. Løsmassekart* 

15. Skredfarekart* 

16. Geoteknisk rapport 1986* 

17. Flomsonekart Hønefoss* 

18. Skredfareanalyse* 

19. Saksfremlegg 1. gangsbehandling* 

20. Saksprotokoll fra HMA 31.08.15* 

 

 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Avdelingsleder areal- og byplanavdelingen:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:       Ingrid Liseth 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_398 Detaljregulering for Strandgata 1- Showscene og restaurant 
 

Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen 

Sist revidert av Ringerike kommune 17.11.2015 

1.gangs behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015, sak 68/15 

Høring og offentlig ettersyn 14.09. - 26.10.2015 

2.gangs behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart. En del av planen ligger over 

terrengnivå og viser bebyggelse over områder for gatetun. 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6: 

           

1. Bebyggelse og anlegg      Feltnavn 

Sentrumsformål     BS1-3 

Uteoppholdsareal     BUT 

Gårdsplass      f_BGP 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Fortau       o_SF 

Gatetun      o_SGT1-2 

Annen veggrunn     o_SVG 

 

4. Hensynssone  

Faresone flom      H320_1 

Bevaring kulturmiljø     H570_1-2 

 

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 

plan- og bygningsloven § 12-7. 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
 

§ 0.0 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 

§ 0.1 Universell utforming (4) 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming. Allment tilgjengelige anlegg 

innenfor både offentlig veganlegg og byggeområder skal, så langt det ligger til rette for det, 

utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
 

 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser      

1. Radon (4) 

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 

 

2. Støy (3)  

Støyforhold skal være i henhold til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» 

(T-1442/2012).  

 

Analyse av og dokumentasjon for hvor mye støy tiltaket i seg selv generer skal foreligge ved 

søknad om rammetillatelse. Er det i henhold til «Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging» (T-1442/2012) behov for å gjøre støytiltak, skal disse være utført før 

brukstillatelse kan gis. 

 

3. Grunnforhold og flom (12) 

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene og flomfare med hensyn til sikkerhet for 

bygg og uteområder være kartlagt. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente 

angående dette. 

 

4. Fjernvarme (4) 

Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmenettet i området. 

 

5. Byggesøknad 

Ved byggesøknad for nye tiltak skal det dokumenteres at det blir avsatt nok parkeringsplasser 

til øvrig eksisterende bebyggelse. Videre skal følgende være dokumentert i utomhusplan:  

• gode illustrasjoner av byggets utforming 

• husplassering 

• tilpasning til omgivelsene  

• planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter  

• utnyttelse av ubebygd areal (beplantning o.l.) 

• atkomst for gående og bevegelseshemmede 

• parkeringsbehov med angitt areal, inkl. sykkelparkering 

• manøvrering av større kjøretøy 

• plass for renovasjon  

• lekeplass 

• grunnforhold 
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• håndtering av flomfare 

• overvannshåndtering 

• type dekke for ulike arealer (asfalt, grus, plen o.l.) 

 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – sentrumsformål (BS1-3) 

1. Formål (1)  

Områdene BS1-3 skal nyttes til sentrumsformål, uten særskilte restriksjoner med hensyn til 

bruksformål. I område BS2-3 kan det spesielt anlegges scene/forsamlingslokale for 

kulturaktiviteter. Her kan det tillates uteservering. Nødvendige innretninger for dette kan 

anlegges. Det kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles 

avfallsoppsamling. 

      

2. Utnyttelse (1) 

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i %-BYA og skal være som vist på plankartet. 

 

3. Byggehøyde (1) 

Bygninger kan oppføres med valgfri takform. Maksimal bygningshøyde for BS1-3 er kote 

+87, eller 2,0 meter over Strandgata 1b.  

 

4. Bebyggelsens utforming (1) 

Fasader i BS1 skal utformes slik som den tradisjonelle stilen i området er.  

I områdene BS2-3 kan det helhetlige uttrykket fravikes, men utformingen skal ikke virke 

arkitektonisk negativt på strøket bygget ligger i. Nybygg skal utformes på en slik måte at det 

blir et godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse. 

 

5. Parkering (4 og 7) 

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Parkering for 

forsamlingslokaler/kulturaktiviteter kan skje utenfor planområdet. Sykkelparkering kan være i 

bodene. 

 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Uteoppholdsareal (BUT) 

1. Formål (1) 

Område BUT skal nyttes til oppholdsareal tilknyttet BS2.  

 

2. Utforming/bruk (4) 

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. Det kan møbleres med utemøbler. 

 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – Gårdsplass (f_BGP) 

1. Formål (1) 

Område f_BGP er fellesområde for BS1-2. Det skal nyttes til felles parkering, manøvrering av 

kjøretøy inntil lastebils lengde samt atkomst til byggene. Det kan også anlegges uteområder 

for lek/opphold. 

 

 

 

 

 

2. Utforming av lekeareal (4) 
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Utforming av lekeareal skal være i henhold til kommuneplanbestemmelsene § 1.1.3, og 

dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  
 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§ 2.0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Felles bestemmelser 

1. Vegstandard (4) 

Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10-2. 

 

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau (o_SF) 

Fortau o_SF skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Gatetun (o_SGT1-2) 

1. Formål  

Gatetun o_SGT1-2 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

Gatetun o_SGT1 under bygget ved BS3 skal utformes slik at det kan driftes med kjøretøy. 

Gatetun o_SGT2 skal kunne benyttes som atkomstområde for bil til/fra f_BGP. 

 

§ 2.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn-grøntareal (o_SVG) 

Område o_SVG skal beplantes med gress og/eller lav vegetasjon.  

 

§ 3. Hensynssoner 
 

§ 3.1 Faresone flom 

Innenfor hensynssone H320_1 skal bygg og anlegg dimensjoneres og utformes slik at de kan 

tåle en flom inntil kote 70,1, uten at de tar skade. 

 

§ 3.2 Bevaring kulturmiljø (H570_1-2) 

1. Forbud mot riving 

Det er ikke tillatt å rive bygninger avmerket som verneverdige i hensynssonen med mindre 

det kan dokumenteres at forfall/skade er av et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. 

Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk sakkyndig må legges ved 

rivesøknad.  

 

2. Fasadeendring, bygningsdeler og tilbygg 

Ved fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og 

taktekke benyttes/bevares så langt det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke kan 

benyttes /bevares, skal det lages eksakte kopier av bygningsdelene som skiftes ut.  

 

Før fasadeendringer og tilbygg godkjennes, skal det innhentes uttalelse fra regional 

kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Denne skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker 

den har uttalt seg til.  

 

 

 

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
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§ 5.1 Anlegg som kommunen skal overta 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må godkjenning av tekniske planer mellom 

utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som eventuelt skal overtas av 

kommunen er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

§ 5.2 Uteoppholdsareal og gårdsplasser 

Uteoppholdsareal og gårdsplasser skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før 

brukstillatelse for bygg kan gis.  
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1 BAKGRUNN 
 
Bakgrunnen for planen er et ønske om å etablere en showscene i Hønefoss. De som står bak 
idéen er To Be Announced Arrangementer AS.  Dette selskapet står bak arrangementer som 
Hønefossrevyen, Jailhouse rock, Rockefroskene, og O`jul med din glede. Det andre er 
selskapet Hønefoss Lyd AS, som leverer lyd- og lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt.                                                                       

Det er disse to selskapene, som sammen med investorer, skal bygge ut og drifte stedet. Eiere av 
Strandgata 1, gnr.317, bnr.298 er Petter og Erik Stokke. 

Idéen om å utvikle/bygge ut Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne så hvor flott 
området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med Nordre torv, 
Pottemakerbakken, Nordre park, Glatved Brygge, og den nye gangbrua fra sørsiden, vil 
eiendommen Strandgaten 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en unik plassering 
for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten blir optimal. 
Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en spektakulær plass i byen. 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig rådgiver. Arkitektkontoret Stein 
Halvorsen AS har skissert ny bebyggelse. 
 
 
Hønefoss, 8.7.2015 
 
Bjørn Leifsen 
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2 PROSESS 
 
Etter at det ble avholdt orienterende møter, ble saken sendt på forhåndshøring til sentrale 
høringsinstanser 02.7.2014. Den ga stort sett bare positive signaler. Søknad om oppstart ble 
så sendt 18.9.2014., og etter oppstartsmøte 06.11.2014 ble planarbeidet varslet av 
Ringerike kommune 10.12.2014.  
 
Etter et presentasjonsmøte av nye bygningsskisser 28.4.2015 så en at det først varslede 
området kunne bli for lite. Det er derfor sendt ut et tilleggsvarsel for områdene frem til 
Strandgata, over gangvegen mot elva og litt av naboeiendommen i øst (Lys og Kraft AS). 
 
Det har også vært kontakt med naboene mht utbygging og vegvesenet spesielt mht 
atkomstforhold. 
 
Innkomne innspill til forhåndshøring og varsel om oppstart av regulering er gjengitt og 
kommentert i eget notat som følger denne saken. 
 
Planforslaget her er laget på basis av de presenterte ideer og innkomne innspill. 
 

3 DAGENS SITUASJON 

3.1  Beliggenhet 
 
Planområdet omfatter de private eiendommene med g.nr/b.nr. 317/298 og 317/301, de 
kommunale eiendommene 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 3045/1.  
 
Grensen for utvidet varselområdet er vist nedenfor.  
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Ortofoto: 
 

 

Strandgata 1a og b leies i dag ut til både næringsvirksomhet og boliger.  I tillegg finnes det en 
låve på eiendommen, som ikke er i bruk i dag. Dette på grunn av at den er i en veldig dårlig 
forfatning. Den dårlige forfatningen er også erkjent av Buskerud Fylkeskommune etter at vi i 
fellesskap har befart det og som kommer frem i fylkeskommunens innspill til 
forhåndshøringen. 

Bygningene sett fra brua: 
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3.2  Planstatus 

3.2.1 Gjeldende planer 
 
Kommuneplanen viser tomta som en del av senterområde med markering «andre 
restriksjoner», som i dette tilfellet er at det er i et strøk med kulturhistorisk verneverdi. 
 
Gjeldende reguleringsplan er fra 1985 med siste endring i 1990, og viser området som 
forretningsområde med spesialområde antikvarisk, kulturell verdi: 
 

 
 

4 REGULERINGSPLANFORSLAGET. 

4.1.1 Tiltaket. 
 
Det vil bli søkt om å rive denne for å gjøre plass til et nybygg, som skal romme 
scene/sal/foajé/barer og garderober. Det er tenkt at dette nybygget skal fungere sammen med 
underetasjen i Strandgata 1b som tidligere var et bakeri, men som nå skal bli restaurant. For å 
utnytte utearealene mot fossen og elva vil bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette 
området.  

Planen vil være et bidrag til å få mer liv i Hønefoss sentrum. Nordre torv har fra før kafeer og 
forretninger. Ny gang-/sykkelvegbru til Tippen gjør beliggenheten sentral. Tiltaket bør derfor 
passe bra her.  

På neste side er vist foreløpige illustrasjoner om hvordan et bygg kan bli seende ut. Planen er 
ikke gjort formelt bindende til dette bygningsmessige uttrykket, da det kan tenkes bli noe 
endret, men tar i seg de krav til høyder, volumer og uttrykk illustrasjonene krever. Om 
planbehandlingen forløper uten store overraskelser vurderer en å byggemelde tiltaket i 
sluttbehandlingen, slik at rammetillatelse kan gis rett etter at planen blir sluttbehandlet av 
kommunestyret. Planloven åpner for en slik metode. 
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4.2  Bebyggelse 
 
Nytt bygg er ikke prosjektert ennå. En ønsker å stå noe fritt mht utforming og nøyaktig 
innhold. Men planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg, med skråstilt 
bygningskropp som går et lite stykke over eksiterende gangveg. Det vil dekke de delene av 
tomta der det i dag er uteområder og det eldre laftede huset.  
 
Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på naboens ubebygde tomt (gnr 
317/301).  
 
Gangarealene ved dagens gangveg bør utvides noe mot elva slik at høye driftskjøretøy kan 
komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 
 
Skisser på hva som kan tenkes bygd er vist her. (Stein Halvorsen Arkitekter AS). Det skal 
presiseres at det ikke er lagt ned mye arbeid å gjøre skissene størrelsesmessig nøyaktige. 
 
Foto av modell: 
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Illustrasjoner: 
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4.3 Sol/skygge. 
 
Høyden til det nye bygget kan bli ca omtrent det samme som bygget ved siden av 
(Strandgata 1B), eller noe høyere. Bygget Strandgata 1A har litt større høyde enn 1B, slik 
at det nye bygget ikke vil særlig høyere enn det.  
 
Det nye bygget blir liggende slik at potensiell skygge vil kunne bli tidlig morgen for 
Strandgata 1B og midt på dagen for Strandgata 1A. Med fra midt på dagen og utover 
kvelden vil det kun skygge for forretningsbygget i Strandgata 3, dvs naboen. Der er det 
ingen leiligheter. 
 
Virkningen mht sol/skygge er ikke dokumentert i og med at bygget ikke er bestemt, men 
vinkelen mellom sola og nevnte nybygg tilsier at en ikke vil skygge for leiligheter eller 
uteområdene etter tiden midt på dagen. 
 

4.4 Plankartet 
 
Nedenfor og i vedlegg er planforslaget vist. Pga at bygget er tenkt løftet over gangvegen langs 
elva, vil en få et plankart i to plan der. Øvre del blir for bygget og under dette, på bakkeplan, 
blir det gatetun som naboarealene. Den øvre delen med byggeformål sentrumsformål er vist 
som tilleggsplankart. 
 

 
 
 

4.5 Utnyttelse og høyder. 
 
Planen deler opp området i bygg og andre uteområder/gårdsplass, i tillegg til gangarealer. 
Utnyttelsesgradene er derfor satt til % BYA=100%.  
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Maksimal byggehøyde er satt til kote +87, med valgfri takform. Dagens bygg har 
mønehøyder på kote 85,0 og 86,4. (Hhv 1B og 1A). 
 

4.6 Formål. 
 
Planen inneholder formålet sentrumsformål for alle bygg, også det nye med showscene. 
Dette fordi en ønsker stor grad av fleksibilitet også på lang sikt. Øvrige arealer er 
gårdsplass og uteoppholdsareal på tomta til gnr 317/301 (Lys og Kraft). Pottemakerbakken 
og gangsykkelvegen er planlagt til gatetun, der det også kan tillates aktiviteter i tilknytning 
til showscenen og restaurantdrift. For øvrig er det fortau langs Strandgata og annet 
vegareal grøntareal på nedsiden av gangvegen/gatetunet ned mot elva. 
 

4.7 Arealbruk. 
 
Arealbruken fordeler seg slik som vist nedenfor: 
 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 
Sentrumsformål 1.387 
Uteoppholdsareal 0.191 
Felles gårdsplass 0.388 
PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og infrastruktur  
Fortau 0.067 
Gatetun 1.095 
Annen veggrunn-grøntareal 0.038 
SUM 3.166 

 
Planområdets areal er på 3.109 m2, men over deler av gatetunet/gangvegen kan bygget stikke ut, slik at 
samlede planarealer overstiger arealene for planens yttergrenser. 
 

4.8 Topografi. 
 
Tomta er skrånende ned mot gang-/sykkelvegen og elva. Arealene i gårdsplassen er nokså 
flate med litt helling. Atkomstene er relativt flate/slake. 
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5 KONSEKVENSER 

5.1  Hensynet til annen kulturvirksomhet i Ringerike kommune 
 
Ringeriksregionen har et flott kultursenter, derfor er det er viktig å presisere at dette prosjektet 
ikke skal direkte konkurrere med dette. Dette prosjektet vil ikke være berettiget til økonomisk 
støtte fra kommune, fylke og stat slik som kultursenteret er, så man vil ikke etablere noen 
konkurransesituasjon på dette området. Målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i 
Ringeriksregionen. 
 

5.2 Trafikk. 
 
Det er tenkt at mye av publikums adgang skal skje i front mot elva, via gang-/sykkelvegbrua 
og gangvegnettet i byen.  
 
Hovedaktiviteten for et slikt konsept vil foregå i all hovedsak etter kl.16:00 og utover kvelden. 
Det er stor parkeringskapasitet på Tippen/Stormarkedet/ sentrumskvartalet på søndre side, i 
Torggt (v/Leiv Vidar) og ved Hønefoss skole på Nordre side. Det legges derfor ikke opp til 
publikumsparkering på egen eiendom. 
 
All varelevering vil skje i fra Strandgata. Det er mulighet for å kjøre inn i bakgård med 
laste/varebiler, samt at man kan svinge inn ved siden av Peppes for av-/pålessing. Utkjøring vil 
da mest hensiktsmessig skjer via de øvre delene av Pottemakerbakken 
 
En kan også velge å kjøre inn Pottemakerbakken og ut via Strandgata. Planen sikrer at biler 
med lastebils lengde skal kunne manøvrere seg i gårdsrommet også etter at nytt bygg er 
oppført. 
 

5.2.1 Mengder 
 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2014 forbi dette planområdet for Fv35. 
Fremskrevet i 10 år blir tallene som vist under. Tallene for Hammerbrogate er anslått. Det 
samme er de respektive makstimetallene: 
 
Gate ÅDT kjt/d Andel tunge kjt Fartsgrense km/t Anslått makstime kjt/t 
Hønefoss bru 25 000 10% 40  3 350 
Strandgata 11 800 10% 40 1 600 
Torvgata 10 200 10% 40 1 350 
Hammerbrogate 3 100 5% 40 420 
 
 
Prosjektet inneholder showscene, kafe og tilhørende funksjoner tilknyttet dette. Tilskuere 
og besøkende forutsettes å ta seg frem uten at de kan parkere på tomta. (Det er det ikke 
plass til). I gårdsrommet er det i dag parkeringsplasser for seks leiligheter samt av- og 
pålastingsplasser for næringsvirksomhetene i byggene. Det er en forretning og driftslokaler 
til Hønefoss Lyd AS. Disses behov må ivaretas sammen med den nye virksomheten til 
showscenen.  
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Trafikken som skal løses i planen blir da ivaretakelse av de øvriges virksomheters 
parkeringsbehov, atkomst og manøvreringsmuligheter for varetransport for disse og til den 
nye virksomheten, og spesielt atkomst for bevegelseshemmede til showscenen.  
 
Nyskapt trafikk vil bli begrenset i antall, og varetransportbehovet blir i prinsippet ikke 
annerledes enn det en har i dag.  
 
Nedenfor har en gjort anslag av mengder av trafikk til/fra området i dag og i fremtiden, 
fordelt over døgnet. 
 
 
Type trafikk I dag kjt/d Fremtidig kjt/d Kl. Oppstillingsplasser 
Beboere 12 12 07-08, 16-17 4-6 
Varelevering  2-3 5-6 07-17 1 
HC-transport 0 2-3 17-23 1 
 
Med så små trafikkmengder i dette prosjektet, så vil planen i liten grad endre 
trafikkmengdene i og atkomstforholdene til Hønengata. Det vil derfor være avviklingen i 
atkomsten samt de sikkerhetsmessige forhold som vil være sentralt mht trafikk. 
 
 

5.2.2 Atkomst. 

 
I dag har området atkomster til Strandgata på to steder, via Pottemakerbakken og midt i 
Strandgata, som er enveiskjørt. Se på ortofoto nedenfor. 
 

 
 
Det benyttes altså inn- og utkjøring i to retninger med transport av varer gjennom de 
tilgjengelige manøvreringsarealene i gårdsrommet. Som i bygårder kan dette tidvis bli 
trangt, og med lange kjøretøy så vil en noen ganger måtte parkere i gata og ta varene inn 
og ut vha traller.  
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Her er vist bilder (Google map) av atkomstene via Strandgata og Pottermakerbakken.  
 
Fra Strandgata: 

 
 
Fra Pottemakerbakken (som har fått andre dekker etter at bildene ble tatt): 
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I Strandgata er det parkerings-/stoppmuligheter på motsatt side. Dette er mulig da den som 
nevnt er enveiskjørt. 
 
Endringene vil være at en får et bygg til som går lenger inn mot gårdsrommet, der det i dag 
er hage/uteoppholdsarealer. Det vil ha behov for innganger for varelevering, personale og 
besøkende som er bevegelseshemmede, og må ikke redusere antall parkeringsplasser eller 
manøvreringsarealene som en har i dag. 
 
På neste side er en situasjonsplan for planen vist. 
 

 
 
 
Tiltaket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i 
Strandgata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktene der 
avkjøringene er, er på en ordinær strekning i Hønengata der det er god avstand til andre 
avkjøringer, og det ikke f.eks er ekstra svingefelt som ev måtte bli krysset. 
 
Tiltaket vil selvsagt heller ikke gi behov for svingefelt eller gi behov for å endre på 
siktforholdene på stedet. 
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5.2.3 Parkering 
 
I dag er det ca 8 parkeringsplasser inne i gårdsrommet. Disse benyttes av beboere og 
ansatte i bedriftene i byggene. Det tilsvarer 1 parkeringsplass pr leilighet og 2 til ansatte. 
Disse vil bestå i sin helhet da nybygget ikke vil beslaglegge disse arealene eller blokkere 
for bruken av dem. Som foran nevnt vil det ikke bli etablert nye parkeringsplasser inne i 
gårdsrommet. Det er det heller ikke plass til. 
 
Parkering for besøkende vil måtte bli på tilgjengelige plasser i områdene rundt Strandgata 
1. I dag er det rikelig av det i rimelig nærhet, f.eks på Nordre Torv, Tippen, 
Sentrumskvartalet og en del i gatenettet. Det legges ikke opp til at tiltakshavere skal kjøpe 
seg inn i spesielle parkeringsanlegg. Den sentrale beliggenheten gjør at mange besøkende 
også vil ha gangavstand til showscenen og restauranten. 
 

5.2.4 Kollektivtilbud 
 
Det er busstopp på Nordre Torv samt ved museet, dvs nær planområdet i begge 
kjøreretninger. Der går det ofte bybusser og andre regionale busser.  
 
Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor 
ingen grunn til å analysere temaet nærmere.  
 

5.2.5 Gående og syklende. 
 
Inntil Strandgata er det fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i alle retninger 
så trygt en kan få det i et byområde. 
 
Inntil planområdet i sør er det gang-/sykkelveg som går langs elva samt ei egen bru over til 
Tippen. Dette er en meget sentral ferdselsåre for myke trafikanter i Hønefoss. 
 

5.3  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. 
 
Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. Det blir satt krav 
til det i bestemmelsene. 
 

5.4  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 
og unge i nærmiljøet. 
 
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. Eksisterende 6 
boliger skulle derav hatt ca 150 m2 felles lekeplass. Her avsettes det ikke nye boliger. Det 
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vurderes å ha uteområder for boligene oppå taket til det nye bygget. Der blir det et større 
flatt tak som kan gjøres tilgjengelig for beboerne og andre. 
 
Av større felles oppholdsområder i nærområdet finnes det i områdene rundt museet.  
 
 
 

5.5  Universell utforming 
 
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. Bl.a annet blir det krav til heis i scenebygget. Det legges spesielt til rette for at 
de med bevegelseshemninger kan komme inn fra gårdsrommet. 
 

5.6  Grunnforhold og flom 
 
Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart for overflaten «Fyllmasser», som er en 
betegnelse på masser som er påvirket av menneskelig aktivitet. Der er ikke markert leire eller 
kvikkleire her, og det er etter vår lokale kunnskap liten sjanse for å finne det. Områdene rundt 
er bebygd uten at det er oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være 
alminnelig gode. Forventelig er det heller ikke langt ned til fjell.  

Pga tenkelig ekstrem flom vil en måtte fundamentere et nytt bygg slik at masser ikke kan 
vaskes vekk eller påvirke stabiliteten ved en slik flom. Følgene av en eventuell flom vil måtte 
hensyntas i prosjekteringen, slik at bygget ikke får varige skader. Det er satt krav i 
bestemmelsene om at grunnforholdene skal undersøkes spesielt. 

Planområdet ligger ca 4 m over elvenivået og er derfor ikke spesielt flomutsatt. I helt ekstreme 
situasjoner kan en likevel ikke se bort ifra at dette, men det bør ikke forhindre bygging her. 

Flomkart basert på NVE er her vist. 
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Deler av tomta ligger i sonen for 100-årsflommen. Midtre og øvre deler ligger i 200-500-
årsflommer. Områdene opp til kote 70, dvs 200-årsflommen, er i plankartet merket som 
fareområde mht flom. 

 

5.7 Kulturminner 
 
Det gamle tømmerhuset vil måtte rives, men bygget er i en svært dårlig (farlig) forfatning, 
og har en oppsplittet og ufullstendig konstruksjon som er modifisert mange ganger over 
lang tid. Selv om en skulle ønske et vern/bevaring, så ville det bli en altfor utfordrende 
oppgave. Det ville heller ikke være økonomisk overkommelig for en privat eier å bevare 
bygget, da det ikke kan ha noen fornuftsmessig bruk med utgangspunkt i bevaring. Bygget 
står av den grunn også tomt i dag. Men en er åpen for å flytte bygget dersom noen ønsker å 
ta vare på det og at det får en god plassering i området ved elva. 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 
tilbakemelding om at det ikke finnes automatisk fredede kulturminner her, men dersom det 
i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet slike, skal arbeid straks stanses og 
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune varsles. 
 

5.8  Støy 
 
Det vil bli minimalt med støyplager fra dette prosjektet da det aller meste av 
musikk/underholdningsvirksomhet blir avviklet innendørs i lyddempede lokaler.  
 
Det legges ikke opp til utendørs høyttaleranlegg. 
 
Mht støy blir det altså egne krav til fasadedemping som blir viktig å løse. Disse kravene er 
basert på lydteknikk som ikke er knyttet opp til støyretningslinjene, da de ikke gjelder denne 
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type bruk og vil være langt strengere enn kravene til innestøynivå for slike rom med 
«støyfølsom bruk».  
 
En mulighet vil være at den nye bygningskroppen vil kunne forårsake refleksjon mot 
eksisterende leiligheter. Om dette blir tilfelle blir ikke mulig å forutse på dette stadium, da 
bygget ikke er prosjektert. Det settes derfor krav til slik analyse og dokumentasjon ved søknad 
om byggetillatelse. 
 
Det er derfor ikke gjort støyberegninger i denne planfasen. 
                                   

5.9 Luftforurensning. 
 
Retningslinjene for luftkvalitet i arealplanlegging fra MD, T-1520, gjelder etablering eller 
utvidelse av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i 
eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt bruksformål menes 
helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt 
grønnstruktur. 
 
Dvs at gjeldende retningslinjer ikke gjelder i dette plantilfellet. Tiltaket produserer heller 
ikke luftforurensning.  
 
Mht luftinntak så anbefaler en at slike blir lagt lengst vekk og høyt over gatene. 
 

5.10 Biologisk mangfold. 
 
Området er i dag bebygde arealer og opparbeidde flater. Det er derfor ingen naturområder 
her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konsekvenser for plante- og dyreliv, og 
kommentarer til naturmangfoldloven vil derfor ha liten mening for denne lille planen. 
 
 

6 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: 
 
Masseras/-skred 
 
Det skal bygges på ei tomt som er bratt der nytt bygg skal stå, så det er teoretisk mulig at 
masser kan rase ut. Imidlertid står det et bygg på tomta som er meget gammelt og det er 
synlig fjell i dagen der, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Det 
forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 
geotekniske analyser, både for eget bygg og mht nabobygg som vil grense helt inntil det 
nye bygget.  
 
Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 
 
 
Flom. Elv. 
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Det skal bygges på ei tomt som ligger nære Storelva, så det er teoretisk mulig at det kan bli 
en flom som når helt opptil bygget. Grunnmuren blir liggende ca 4 m over 
normalvannstanden her, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Nærmeste 
flomkart for elva viser at nybygg delvis blir liggende i sonen for 100-årsflommen og delvis 
i sonene for 200-500-årsflommer. 
 
Det forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 
geotekniske analyser, slik at bygget ikke tar større skade av en ekstrem flomsituasjon. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 
 
 
Radon 
 
Området kan generelt være utsatt for radongass. I delvis permeable masser som 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 når det gjøres forebyggende tiltak. 
 
 
Kulturminne/-miljø. 
 
En har nøye vurdert å kunne verne påstående tømmerbygning på en eller annen måte. Men 
bygget er i svært dårlig bygningsteknisk forfatning (farlig), og passer ikke inn i det nye 
tiltaket. Både bygget i seg selv og miljøet det er en del av vil derfor bli påvirket av tiltaket. 
Mht det sistnevnte så vil et nytt bygg bli en helt ny stil, men ikke bygningene her består 
allerede av ulike stilarter.   
 
Endringene i de nyere tids kulturminner vil måtte bli store. Men kulturminnemyndighetene 
er innforstått med dette. 
 
Dersom det finnes eldre tid kulturminner som er automatisk fredede, så vil de måtte 
behandles på korrekt vis med stans i arbeidene og varsling av kulturminnemyndighetene. 
 
 
Ulykke i av-/påkjørsler. 
 
Tiltaket vil i svært liten grad forårsake økt trafikk i atkomstene. Men selv med litt økt 
trafikk fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden 
trafikkmengdene blir svært små anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall 
ulykker i atkomstene. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
Ulykke med gående/syklende. 
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Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt 
trafikk fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau 
langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke 
trafikanter. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

6.1 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. 
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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 en plan for Strandgata 1, der hovedformålet er å legge til rette for 

showscene og restaurant.  

 

Plankartet: 

 

 
 

 

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 

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. 

 



Strandgata 1. Plan-ID 398. Ringerike.                                                                                              Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

 

4 

 

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. 

 

 

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  
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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 Ja  1  4  Skrå tomt. Sannsynligvis 
gode grunnforhold 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 
området.  

3. Flomras Nei      Ingen vanntransport av 
betydning i planområdet. 

4. Flom. Innsjø, elv. Ja 1 4  Ligger 4m over vannet. 
Kan være flomutsatt i helt 
ekstreme situasjoner 

5. Radongass Ja   1   1  Mulig, 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    Nære, men berøres ikke. 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Ja  4  1  Verneverdig bygg må 
rives. 

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, avløp Nei      Ikke aktuelt  

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 

23. Rekreasjonsområde Nei      Alltid vært bebygd. 

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 Nei    Ikke aktuelt 

28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei      Ikke bruk til støyømfintlige 
formål 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

32. Høyspentlinje (stråling) Nei      Ingen linjer med kraftig 
strømføring inntil tomta. 

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 Ja 1 2  God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite 
sannsynlig 

45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 

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        Ikke aktuelt 

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. 
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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 13     

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 5 43  1, 4, 44  

 

 

3.3. VURDERINGER. 

 

1. Masseras/-skred 

 

Det skal bygges på ei tomt som er bratt der nytt bygg skal stå, så det er teoretisk mulig at 

masser kan rase ut. Imidlertid står det et bygg på tomta som er meget gammelt og det er synlig 

fjell i dagen der, så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Det forutsettes 

selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige geotekniske analyser, 

både for eget bygg og mht nabobygg som vil grense helt inntil det nye bygget.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

4. Flom. Elv. 

 

Det skal bygges på ei tomt som ligger nære Storelva, så det er teoretisk mulig at det kan bli en 

flom som når helt opptil bygget. Grunnmuren blir liggende ca 4 m over normalvannstanden her, 

så sjansene for at det skal oppstå fare her er svært liten. Nærmeste flomkart for elva viser at 

nybygg delvis blir liggende i sonen for 100-årsflommen og delvis i sonene for 200-500-

årsflommer. 

 

Det forutsettes selvsagt også at en ved slike byggeprosjekter som her gjøres grundige 

geotekniske analyser, slik at bygget ikke tar større skade av en ekstrem flomsituasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I delvis permeable masser som 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.  
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Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak. 

 

 

13. Kulturminne/-miljø. 

 

En har nøye vurdert å kunne verne påstående tømmerbygning på en eller annen måte. Men 

bygget er i svært dårlig bygningsteknisk forfatning (farlig), og passer ikke inn i det nye tiltaket. 

Både bygget i seg selv og miljøet det er en del av vil derfor bli påvirket av tiltaket. Mht det 

sistnevnte så vil et nytt bygg bli en helt ny stil, men ikke bygningene her består allerede av 

ulike stilarter.   

 

Endringene i de nyere tids kulturminner vil måtte bli store. Men kulturminnemyndighetene er 

innforstått med dette. 

 

Dersom det finnes eldre tid kulturminner som er automatisk fredede, så vil de måtte behandles 

på korrekt vis med stans i arbeidene og varsling av kulturminnemyndighetene. 

 

 

43. Ulykke i av-/påkjørsler. 

 

Tiltaket vil i svært liten grad forårsake økt trafikk i atkomstene. Men selv med litt økt trafikk 

fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden trafikkmengdene blir svært 

små anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker i atkomstene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra 

tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs 

kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

4. 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. 
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BjØres geotekniske undersøkelser før områdene kan bebygges.

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:
Web: www.nve.no

Dokid:
1 5090401
(1 4t1 1 83-37)
Uttalelse

1



Vår dato: 22.10.2015

Vår referanse: 2014/4672

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/1183

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljplan for Strandgata 1 i 
Hønefoss

Vi viser til brev av 14. september 2015 hvor forslag til detaljplan for Strandgata 1 Showscene 
og restaurant i Hønefoss er lagt ut til offentlig ettersyn.

Det går frem av saken at hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en 
showscene med tilknyttet restaurantvirksomhet. Området er foreslått regulert til 
sentrumsformål med tilhørende utearealer og tekniske anlegg. Arealene ned mot Storelva er 
foreslått regulert til gatetun. Dette området er i dag opparbeidet med gangvei.

Vi har i brev av 11. august 2014 og i brev av 29. januar 2015 avgitt uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til klima og energi, landskap, 
naturmangfold, grøntstruktur, barn og unge, vassdrag, støy og universell utforming ble 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Etter en gjennomgang av planforslaget har vi ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller 
vesentlige regionale miljøinteresser.

Vi vil likevel anføre at tilknytningsplikt til fjernvarme ikke er fulgt opp i bestemmelsene. I 
planbeskrivelsen går det frem at et slikt krav skal inn i bestemmelsene. For å sikre grunnlaget 
for å levere fjernvarme innenfor konsesjonsområdet er det viktig at kommunen følger dette 
opp i reguleringsplanene. Vi ber derfor om at dette rettes opp før planen blir endelig vedtatt. 
Vi viser til nasjonale føringer for å redusere energibehovet og omlegging til mere 
miljøvennlige oppvarmingsmetoder.

Videre forutsetter vi at kommunen i den videre behandlingen av utbyggingsplanene for 
området i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til elvelandskapet og det eksisterende 
bygningsmiljøet i området.
  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle
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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
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Strandgata 1 - gnr 317 bnr 298 - Nordsida - Hønefoss - Ringerike 

kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om 

kulturminner

Det vises til brev datert 14.09.2015 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Strandgata 1 i 
Hønefoss. Det vises også til e-post av 23.10.2015 der høringsfristen settes til 03.11.2015.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Vi har tidligere bedt om at planens reguleringsbestemmelser opplyser om varslingsplikten jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi kan ikke se at der er tatt med en reguleringsbestemmelse om dette 
slik vi har foreslått tidligere. Vi gjentar derfor vårt forslag til reguleringsbestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd." 

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi har tidligere uttalt oss til planarbeidet i brev datert 01.09.2014 og 21.01.2015 i forbindelse med 

forhåndshøring og varsel om oppstart av planarbeidet.

Planområdet er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Vi anbefalte at bevaringsområdet 

videreføres i den nye planen gjennom hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (SOSI H570). 

Vi ser det som positivt at vårt innspill er tatt med i planarbeidet. Vi ser at kulturminnene er lagt 

inn som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. Dette gjelder en forretningsgård fra 1850 og en 

forretningsgård fra ca. 1900. Vi ser også at det er lagt inn bestemmelser knyttet til denne 

hensynssonen, jf. § 3.2 Bevaring kulturmiljø.

Ringerike kommune
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 03.11.2015 Vår referanse: 2014/3258-14 Vår saksbehandler:
Deres dato: 23.10.2015 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Garveriet                                                                                                                                                                  

Vi har tidligere uttalt oss at garveriet er verneverdig og bør bevares. Vi konstaterer at garveriet 

ikke reguleres til bevaring  gjennom hensynssone c) bevaring kulturmiljø. Vi ser det imidlertid som 

positivt at garveriet flyttes til et annet sted slik at den verneverdige bygningen kan bevares.

Utforming                                                                                                                                                                   

I reguleringsplanens bestemmelser heter det blant annet at: I områdene BS2-3 kan det helhetlige 

uttrykket fravikes, men utformingen skal ikke virke arkitektonisk negativt på strøket bygget ligger 

i.

Det er verneverdig bebyggelse i nærheten og vi anbefaler at nybygg utformes på en slik måte at 

det blir et godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse.

Vi er enige i at ny bebyggelse kan få et mer moderne formspråk, men anbefaler at ny bebyggelse 

tar større hensyn til den verneverdige bebyggelsen. Vi vurderer at bestemmelsene som gjelder 

nybyggets utforming for områdene BS2 og BS3 er for upresise og bør justeres i henhold til byggets 

volum, plassering og materialvalg. 

Byggehøyde                                                                                                                                                                

I reguleringsplanens bestemmelser i henhold til byggehøyde heter det at: Maksimal gesimshøyde 

for alle områdene BS1-3 er kote +87.  

Vi ser høyde angitt med "kote" som uheldig og anbefaler å vise tillat høyde i "meter". Vi anbefaler 

at tillatt høyde ikke overstiger mønehøyden av den eksisterende verneverdige bebyggelsen. Vi 

anbefaler derfor at bestemmelser som gjelder byggehøyden omformuleres slik at tillat 

byggehøyde kommer tydelig frem.

Vi vil samtidig understreke at det er viktig at det utarbeides gode illustrasjoner av ny bygg ved en 

fremtidig byggesøknad.

Vi har ellers ingen ytterligere merknader når det gjelder nyere tids kulturminner.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
teamleder kulturminnevern rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)
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SKREDFAREANALYSE 

 

Showscene på Norsia 

 

Rekvirent TBA arrangementer AS 

Ref Erik Stokke 

  

Adresse Strandgata 1 

Kommune Ringerike 

G. nr 317 

B. nr 298 

Dato 28.10.2015 

 

Sammendrag 

TBA arrangementer AS planlegger bygging av kulturhus for konserter/show/restaurant 
imellom Strandgata og Begna elv på Norsia i Hønefoss. 

Arkimedum AS er engasjert for å gjøre en skredfareanalyse i forbindelse med forprosjekt. Vår 
kontaktperson i TBA er Erik Stokke. 

Foreliggende rapport viser at Strandgata 1 ligger utenfor områder med marine avsetninger, 
og det er heller ikke fare for sprøbruddskred ovenfra. Det vises også til vedlagte geoteknisk 
rapport fra nabobygg 1986. Tomten er klarert for kvikkleireskred. 

Rapporten er utarbeidet i henhold til prosedyre i NVE sin veileder (2014-7) Sikkerhet mot 

kvikkleireskred  
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Område som er vurdert for skredfare 
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NVE veileder (2014-7)  Sikkerhet mot kvikkleireskred 

Kap. 4.5 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner 

pkt Krav Vedlegg 

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være A Prosedyre 

2 
Undersøk om hele eller deler av området ligger under 
marin grense 

B Maringrensekart 

3 Avgrens områder med marine avsetninger 
C 
D 

Marinleirekart 
Løsmassekart 

4 
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området 

E Skredfarekart 

5 
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig 
fare for områdeskred 

-  

6 
Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser / 
vurdering av grunnlag 

F Geoteknisk rapport 1986 

7 Avgrens løsneområdet mer nøyaktig -  

8 
Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for 
skredmasser 

-  

9 Avgrens og faregradsklassifiser faresoner -  

10 
Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende 
sikkerhet. 

-  
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Noter til punktene i prosedyren 

1 
Vedlegg viser at den aktuelle byggetomten ikke befinner seg i eller i nærheten av 
skredfarlige områder. Utredningen begrenser seg derfor til den lokale tomten. 

2 Maringrensekart (vedlegg B) viser at tomt ligger under marin grense. 

3 
Marinleirekart indikerer middels mulighet for marin leire. 
Løsmassekart indikerer elveavsatt sand/grus med fyllmasser. 
Det er tidligere ikke registrert sprøbrudd i grunnmassene i område rundt tomt 

4 
Skredfarekart indikerer flere områder i Hønefossområdet med fare for kvikkleireskred. 
Strandgata 1 ligger godt utenfor disse fareområdene. 

5 Området har ikke marine avsetninger  

6 

Geoteknisk rapport indikerer at grunnen på nabotomt i grove trekk består av: 

Kote  75 - 69 Sand og fyllmasser 

Kote  69 - 67 Stein 

Kote  67 - 62 Middels fast, lite sensitiv blåleire. Su ≈ 30 kPa 

Kote  62 - Fjell 

7 N/A 

8 N/A 

9 N/A 

10 N/A 
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Videre undersøkelser av byggegrunn 

Skredfareanalyse og tidligere geoteknisk rapport viser at det ikke er marin leire på tomt eller i 
område rundt. 

Det vil likevel være behov for å utrede grunnmassene i noe mer detalj før byggestart. Ikke minst fordi 
man vil måtte lage en dyp byggegrop nær nabobygg. Det må dokumenteres stabilitet for denne 
situasjonen i anleggsperioden. 

Det anbefales å gjøre følgende grunnundersøkelser: 

1. Totalsondering 
-  Lagdeling 
-  Dybde til fjell 
 

2. Naverbor 
-  Fraksjonsfordeling 
-  Vanninnhold 
 

3. evt.  CPTU 
 

Det vurderes etter hver metode om man fortsetter med neste metode. Avgjørelsen tas i felt av 
geotekniker. 

 

 

Vedlegg 

A Prosedyre for utreding (NVE) 

B Maringrensekart 

C Marinleirekart 

D Løsmassekart 

E Skredfarekart 

F Geoteknisk rapport 1986 

 

 

 

Hønefoss 28.10.2015 

 

Lars P. Tronrud  (sign) 

Arkimedum AS 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1183-33   Arkiv: PLN 398 

 

0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og 

restaurant 1. gangs behandling 

 
Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1.  Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-

10. 

 

2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for 

planforslaget. 

 

3.  Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

4.  Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige. 

 

5.  Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det 

sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

 

6.  Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å oppføre en showscene med tilknyttet restaurantvirksomhet på eiendommen 

i Strandgata 1, eid av Petter og Erik Stokke. Eksisterende laftehus på eiendommen, det 

gamle «Garveriet» som i dag står tom, forutsettes revet. Planene krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Størstedelen av eksisterende bebyggelse i 



planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. 

Planen om å rive eksisterende laftehus er i konflikt med bygningens verneverdi. Bygningen 

er imidlertid i en så dårlig forfatning at Buskerud fylkeskommune som 

kulturminnevernmyndighet ikke vil motsette seg riving av den.  

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen, 

under minimumsforutsetningen at laftehuset tas ned og lagres på en slik måte at det vil være 

mulig å gi det en etterbruk. Det vil likevel fortsatt være aktuelt å legge inn hensynssoner for 

kulturminnevern i dette området, sett i lys av andre bygninger med verneverdi.  

 

Innledning 

Hensikten med omreguleringen er følgende: Det ønskes å legge til rette for ny showscene i 

Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for evenement som i dag arrangeres for et stort 

publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret. I tilknytning til showscenen 

planlegges også restaurantdrift. 

 

Det er de to selskapene To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS som er 

forslagsstillere til planen. Det første selskapet står bak arrangementer som Hønefossrevyen, 

Jailhouse Rock, Rockefroskene og O’ jul med din glede. Det andre selskapet leverer lyd- og 

lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt. Sammen med investorer skal de bygge ut og drifte 

stedet. 

 

Idéen om å utvikle Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne Petter og Erik Stokke så 

hvor flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet opp. I forbindelse med 

Nordre Torv, Pottemakerbakken, Nordre Park, Glatved Brygge og den nye gangbrua fra 

sørsiden, vil eiendommen Strandgata 1, når all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en 

unik plassering for en showscene og kunne få et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten 

blir optimal. Nærheten til Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en 

spektakulær plass i byen. Man tenker seg at planen vil være et bidrag til å få mer liv i 

Hønefoss sentrum. Nordre Torv har fra før kaféer og forretninger. Ny gang- og sykkelbro til 

Tippen gjør beliggenheten sentral.  

 

Tidligere behandling og vedtak 

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt i formannskapet 02.12.14, sak 214/14. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru og fra 

sørsiden av elva. Det omfatter de private eiendommene med gb. nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb. nr. 3045/1. Foruten en mindre lagerbygning uten verneverdi befinner det seg tre 

verneverdige bygninger i planområdet: hjørnegården Strandgata/Pottemakerbakken, 
forretningsgård fra 1850-årene, mot Pottemakerbakken en forretningsgård fra ca. 1900, og 

mot elva et laftehus fra slutten av 1800-tallet, som har vært garveri. Hjørnegården og 

forretningsgården leies i dag ut til næringsvirksomhet og boliger. Laftehuset står tomt. Dette 

på grunn av at det er i dårlig forfatning, hvilket også er erkjent av Buskerud Fylkeskommune 

etter felles befaring.  



 

I tillegg til bygningene består planområdet av noe veiareal og uteområder. 

 

Planforslaget 

Forslag til «Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant» er mottatt av 

sivilingeniør Bjørn Leifsen på vegne av forslagsstillerne.  

 

Det planlegges en showscene i form av et nybygg som skal romme scene, sal, foajé, barer og 

garderober. Planforslaget legger opp til å kunne bygge et spesielt bygg med skråstilt 

bygningskropp. Denne vil strekke seg et lite stykke ut over eksiterende gangveg. Nybygget 

vil oppføres på eiendom 317/298 der det eldre laftede huset står og delvis der det i dag er 

uteområder nord for dette. Laftehuset forutsettes fjernet. Det er tenkt at nybygget skal 

fungere sammen med underetasjen i Strandgata 1b, som tidligere var et bakeri. Nå 

planlegges det restaurant her. For å utnytte utearealene mot fossen og elva best mulig, vil det 

bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette området. 

 

Det er også lagt inn i planen at en kan benytte arealer på ubebygde deler naboeiendommen, 

(gb. nr. 317/301). 

 

Gangarealene ved dagens gangveg tenkes noe utvides ned mot elva, slik at høye 

driftskjøretøy kan komme utenom bygget og dets konstruksjoner. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for 0605_398 Strandgata 1 Showscene og restaurant” i målestokk 

1:500, datert 08.07.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 12.08.15 

- Planbeskrivelse, datert 12.08.15  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64-55 «Kvartal 55» fra 30.08.90. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til formålene byggeområde - 

forretning/kontor, trafikkområder, friområder og spesialområde – antikvarisk, kulturell 

verdi.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Se vedlagt plankart for avgrensning av 

planen To Be Announced Arrangementer AS og Hønefoss Lyd AS er forslagstillere.  

 

Eiendomsforhold  

Planområdet omfatter de private eiendommene med gb.nr. 317/298 og 317/301, 

de kommunale eiendommene med gb. nr. 317/299, 317/302 og 1035/1, samt statlig veiareal 

med gb.nr. 3045/1. 

 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde – 

nåværende. 

 



Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

  

Intensjonsavtale om laftebygningen «Garveriet» 

Forslagstillerne har inngått en intensjonsavtale med Knut Ridderhus om demontering, 

flytting og bevaring av «Garveriet». Intensjonsavtalen skal gjøres om til en bindende avtale 

når de nødvendige tillatelser foreligger, se vedlegg 8. 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Kommunen skal ikke bekoste utredninger i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke være berettiget økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat 

slik som Ringerike Kultursenteret er. Det vil derfor ikke etableres noen 

konkurransesituasjon på dette området. 

 

Høringer 
Kommunen har hatt saken på oppstarts- og forhåndshøring, samt en begrenset tilleggshøring 

for utvidelse av planområde. Det er kommet følgende innspill som her er kommentert:  

 

Statens vegvesen. Brev av 15.01.15.  

 

Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.08.14 

Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi 

(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge, 

vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming.  

 



Forslagstillers kommentar:  

Temaene er omtalt i beskrivelsen, i varierende grad i henhold til deres grad av kompleksitet.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Rådmannen minner om forskrift om 

tilknytningsplikt (FOR 2005-04-21 nr. 492), der det er krav til fjernvarmetilknytning for 

nybygg over 1000 m². 
 

Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.09.14.  

Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket 

meldingspliktig i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern §14.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Omtales/utredes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det må fremgå av planen om det tillates etablert utendørs scene og/eller utendørs 

lydforsterkeranlegg. Støynivå må holdes under gjeldende grenseverdier. Universell 

utforming er tatt inn i bestemmelsene. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.09.14 og 26.06.15 

Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde 

bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert, 

med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at 

ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være 

«hensynsområde bevaring». 

 

Ingen kjente automatisk fredede kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at 

bevaring på eksisterende tømmerhus blir mulig.  

Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir kanskje vanskelig å oppnå. 

 

Rådmannens kommentar: 

Dersom tømmerbygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 
 

Det skal legges inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø på de øvrige byggene med 

middels- eller høy verneverdi i Strandgata 1, gb. nr. 317/298. 

 

NVE. Mail m/vedlegg av 03.09.14  

Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør 

undersøkes.  

Flom må utredes mer konkret med hensyn til om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende 

flomsonekart også kan benyttes her. Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom 

og skred være vurdert.  

 

Forslagstillers kommentar:  



Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem 

flomsituasjon, selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige 

tidsrammer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen vil kreve at grunnforholdene må undersøkes av faglig kompetente før 2. 

gangsbehandling av planen. 

 

Lys og Kraft Eiendom v/Jens Petter Nilsen. Mail av 01.02.15.  

Sier seg meget positive til planene.  

Ber om at nytt bygg ikke tar mer av elveutsikten enn det gamle bygget (garveriet). Lyden fra 

showscenen må ikke forstyrre dem som naboer. Ber om innsyn til lyd-/støyutredningene. 

Eventuell restaurantdrift må ikke gi sjenerende matlukt for dem som naboer. Ved anlegg ber 

de om at ansvarlig bygger har rystelsesmålinger samt målinger av støv.  

 

Forslagstillers kommentar:  

Nytt bygg slik det så langt er skissert vil neppe ta merkbart mer av elveutsikten. Med tanke 

på naboforhold vedrørende lyd, matlukt og anleggsulemper som rystelser og støv, må disse 

tilfredsstilles på vanlig måte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas 

ikke. 

2. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes 

ikke på høring og legges ikke ut til offentlig ettersyn. 

  

 

Rådmannens vurdering 

 
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 
Verneverdig bebyggelse 

Laftebygning på gb. nr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. I gjeldende 

reguleringsplan er området avsatt til «Spesialområde med antikvarisk og kulturell verdi». 

Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en tilstandsvurdering av 

bygningen at denne er i svært dårlig forfatning og må fjernes dersom showscenen skal 

realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og 

meddeler der at de er klar over at bygningen er i dårlig stand. De ønsker primært at 

bygningen blir restaurert og får en ny bruk. 

 



Ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser Rådmann at tilstanden er 

svært dårlig og at det blir vanskelig å la bygningen stå dersom showscenen skal oppføres.  

 

Formannskapet vedtok 02.12.14, sak 214/14, videre utredninger i forhold til mulighetene for 

å flytte hele eller deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen. Dette er blitt 

gjort, og det er blitt underskrevet en intensjonsavtale med Knut Ridderhus som ønsker å 

demontere bygningen og bevare denne. Av avtalen fremgår det at Ridderhus kan overta 

bygningen vederlagsfritt under forutsetning av blant annet at alle kostnader vedrørende 

demontering og fjerning av bygningen bekostes av ham selv. Ridderhus ønsker å gi 

bygningen ny bruk i et annet område ved fossen, for eksempel som del av et galleri med 

fokus på fossens og tømmerets betydning for Hønefoss’ historie. Rådmannen er positiv til 

disse idéene som kan gi Hønefoss et nytt kulturhistorisk element. På nåværende tidspunkt 

foreligger det imidlertid ikke finansiering av prosjektet. Derfor er det viktig at «Garveriet» 

tas ned, merkes og oppbevares på en slik måte at det senere kan føres opp for ny bruk når 

tilstrekkelig finansiering foreligger. 

 

Det finnes to andre bygninger med verneverdi i planområdet; hjørnebygningen mot 

Strandgata og bygningen med det tidligere bakeriet ned mot elva, hvor det nå er tenkt å 

etablere restaurant. Disse reguleres til hensynssone «Bevaring kulturmiljø». Hensynssonene 

vil får tilknyttet bestemmelser som vil begrense mulighetene for endring av bygningenes 

eksteriør.   

 

Rådmannen ser det som svært viktig med en helhetlig og god vurdering av nye elementer 

oppimot eksisterende bebyggelse. Det må tas nødvendige hensyn ved integreringen og 

bruken av denne, og den nye, inntilliggende bebyggelsen må være estetisk utformet så den 

ikke skaper konflikt i forhold til den eksisterende. Dette har forslagsstiller allerede jobbet 

mye med. Det har vært utprøvd forskjellige arkitektoniske uttrykk, men de skissene som nå 

foreligger, er nærmest det utrykket som nybygget vil komme til å få.  

 

Påvirkning av omgivelser 

Planområdet ligger sentralt i byen, like ved Nordre Torv og er godt synlig fra Hønefoss bru 

og fra sørsiden av elva. Området må betraktes som en del av kjernen i Hønefoss sentrum. 

Utformingen av og signaleffektene fra dette område vil påvirke sine omgivelser i stor grad.  

Planbeskrivelsen slår fast at «målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen». 

Nybygget med de aktivitetene som planlegges der er således tenkt å være et positivt bidrag 

til Ringerike, og opplevelsen av Hønefoss som et attraktivt sted. Det er derfor svært viktig at 

nybygget i seg selv, og også det navnet man velger å gi showscenen, vil gi besøkende, 

kunstutøvere og offentligheten generelt positive assosiasjoner. 

 

I utformingen av nybygget er det også viktig med såpass stor fleksibilitet at det vil kunne 

brukes til andre typer arrangementer i fremtiden. Dersom forslagsstillerne legger ned dagens 

aktivitet, må bygget kunne få en fornuftig etterbruk. Detter er spesielt viktig med tanke på 

den svært sentrale plasseringen i bybildet. 
 

 

Parkeringsforhold 

I følge planbeskrivelsen vil parkering for besøkende til showscenen måtte foregå på 

tilgjengelige parkeringsplasser utenfor planområde. Det nevnes nærhet til blant annet Nordre 

Torv, Tippen og Sentrumskvartalet. Forslagsstiller mener disse omkringliggende områdene 



gir rikelig med parkeringsplasser, også tatt i betraktning av at mange besøkende vil ha 

gangavstand til området.  

 

Rådmannen ønsker å høre dette momentet spesielt i det offentlige ettersynet. Selv om 

parkeringsdekningen i området er god på nåværende tidspunkt, kan dette ende seg i 

fremtiden, blant annet med tanke på eventuell ny bruk av Tippen-området. Dette aspektet 

ble også påpekt av Ringerike kommune, avdeling for teknisk drift, i deres uttalelse til 

forhåndshøringen, se vedlegg 12. 

 

Samlet vurdering 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med planen.  

Området ligger sentralt og kan ha en viktig funksjon for bymessige kvaliteter og identitet. 

Det planlagte tiltaket er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet 

inn i den nye showscenen er svært populære og har gode besøkstall. Med et fast, innendørs 

tilholdssted vil det også legge grunnlag for flere arrangementer gjennom hele året, og være 

en positiv bidragsyter til kulturlivet i byen. I tillegg vil det kunne generere nye 

arbeidsplasser innenfor kulturbasert næring og restaurantfag.  

 

Tiltakets utfordringer er i hovedsak koblet til hensynet til verneverdig, eksisterende 

bebyggelse, parkeringsforhold og til flom- og skredproblematikk. Finner man gode 

løsninger på disse forholdene, vil tiltaket bli et positivt tilskudd for byen. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Plankart, 08.07.15 

2. Reguleringsbestemmelser, 12.08.15 

3. Planbeskrivelse, 12.08.15 

4. ROS-analyse, 08.07.15 

5. Saksfremlegg oppstart, 17.11.14 

6. Saksprotokoll Formannskapet, 02.12.14 

7. Tilstandsrapport «Garveriet», 08.08.14 

8. Intensjonsavtale «Garveriet», 30.11.14 

9. Uttalelse, Statens Vegvesen, 15.01.15 

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 11.08.14 

11. Uttalelse, Ringerike komm., Miljørettet helsevern, 01.09.14 

12. Uttalelse, Ringerike komm., Teknisk drift, 08.07.14 

13. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 01.09.14 

14. Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 26.06.15 

15. Uttalelse, NVE, 02.09.14 

16. Uttalelse, Lys og Kraft Eiendom, 01.02.15 

 

 

  

 Ringerike kommune, 18.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 



 Rådmann 

 

 

Leder: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1183-36  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 68/15 

 

0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1.  Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-

10. 

 

2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for 

bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for 

planforslaget. 

 

3.  Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på 

en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds. 

 

4.  Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige. 

 

5.  Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det 

sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

 

6.  Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-2  Arkiv: M77  

 

Sak: 130/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Til: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Kopi: 

Kommuneadvokaten 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7784-1   Arkiv: M77  

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av 

fyrverkeri  

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
 

Grunnet sentrale forskrifter er det kommet et behov for en lokal forskrift som regulerer 

oppskyting av fyrverkeri. Lokal forskrift må vedtas i kommunestyret for å være gjeldende.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Den lokale forskriften er sendt til politiet på høring hvor kommentarer er lagt inn i 

forskriften.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Det har tidligere vært hjemlet i lokale politivedtekter, dette er ikke lenger tilfredsstillende og 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gir nå anledning for å etablere 

forbudssoner. 

 

 



Behov for informasjon og høringer 
 

Ettersom dette er en videreføring av gjeldende forbudssoner, er det vurdert som en 

videreføring av gjeldene praksis 

 

Alternative løsninger 
 

Oppheve forbudssoner i kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser et behov for å gi politiet en mulighet til å ivareta innbyggernes sikkerhet ved 

å ha en lokal forskrift som gir de mulighet til å gripe inn ved oppskyting av fyrverkeri i 

Hønefoss sentrum. 

 

Rådmannen viser til omtalt saksdokumentet og henstiller Kommunestyret til å vedta 

forskriften. 

 

Vedlegg 
 

Forslag. Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker 

E-post kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt. 

 

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, 11.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  





Kommunal forskrift om regionale begrensninger i bruk av 

fyrverkeri 

 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret, dato med hjemmel i forskrift -2002-06-26-922- om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. 

 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene 

av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift -2002-06-26-922- om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jfr lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt): 



 

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant 

annet av eldre trehus.  

 



 

§ 3. Unntak 

 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret.    

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jfr. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8479-12   Arkiv: 614 &55  

 

Etterbruk av Vegård skole  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked. 

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom 

høyeste bud er under takst. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 

 

Bakgrunn 
  

Ringerike kommune vedtok i sak 35/15 vedtak om at Vegård skole legges ned fra 

01.08.2015. I vedtakets pkt. 3 står det: 

 

Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne fram for 

politisk behandling tidlig høsten 2015. 

 
Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen er regulert til offentlig formål. 

For eier Ringerike kommune er følgende muligheter vurdert som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Vegårdsfjerdingen AS eller Åsakroken Bygdetun. 

 Salg av eiendommen på det åpne marked 

 Utleie av eiendom og bygningsmasse 

 Oppdeling av eiendommen og salg etter oppdeling 



På eiendommen står det to bygninger, den nye skolen ble bygd i starten av 1980. Den gamle 

skolen ble bygd rundt 1860 da det det kom en ny skolereform og det ble slutt på 

omgangsskole.   

 

Grunnen hvor den gamle skolen står, ble gitt i gave av grunneierne til skoletomt.  Ringerike 

kommune fikk hjemmel til denne grunnen i 1933.  I ettertid har Ringerike kommune kjøpt 

tilleggsgrunn for å utvide tomtearealet til skolen.  Tomtearealet er på ca. 18 200 m². 

 

Kommunen selv har ingen virksomhet som har behov for denne eiendommen. 

 

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen.   

 

Vegårdsfjerdingen AS har sendt kommunen et skriftlig innspill når det gjelder etterbruk.  

(Innspillet følger vedlagt) Vegårdsfjerdingen AS har som intensjon å overta Vegård skole 

ved et kjøp. Vegårdsfjerdeingen AS har et bredt engasjement i lokalsamfunnet. Skolen har 

alltid vært et samlingssted for bygda og dette ønsker de det fortsatt skal være. Lag og 

foreninger i Åsa støtter opp om planene.   Vegårdsfjerdingen AS skal drifte skolen som et 

«non profit» prosjekt, og lag og foreninger som pr i dag bruker skolen, skal få fortsette med 

det.  

 

Åsakroken Bygdetun har og meldt sin interesse for skolen. De har sammenfallende interesse 

som Vegårdsfjerdingen AS. Dette brevet vedlegges. 

 

Bufetat har tatt kontakt med Ringerike kommune i forhold til leie av ledige lokaler til 

barnebolig.  Vegård skole vil kunne dekke Bufetats behov, men er ikke aktuell for leie 

akkurat nå. Bufetat utelukker imidlertid ikke at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å 

leie Vegård skole til barnebolig. 

 

Tomtestørrelsen, 18 mål, hvorav ca. 720  m² er avsatt til KUR-anlegg med ledningstrase, 

tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.  For Ringerike kommune vurderes 

det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av eiendommen.  Rådmannen foreslår 

derfor salg av eiendommen samlet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik: 

 Tjyruhjellen 3 eneboliger 

 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger 

 Grenda 11 eneboliger 

 I tillegg vurderes et nytt område inn i kommuneplanen.  

 

Juridiske forhold  
  

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

omregulering. 

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

det ligger i eventuell søknad om omregulering. 



 

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

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

økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Det offentlige må derfor sørge for at 

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

 

Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets har utarbeidet en veileder om EØS-

avtalens regler om offentlig støtte. På side 42-44 er det gitt retningslinjer for salg av 

offentlig 

eiendomhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/of

fentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs 

retningslinjer for salg av offentlig eiendom. Nedenfor er retningslinjene fra veilederen 

gjengitt: 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

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

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

uavhengig vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to 

prosedyrene er det ikke nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget 

skjer på markedsmessige vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

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

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av Vegård skole. 

 

1. Åpen budrunde 

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

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

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

markedspris. 

 

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

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

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

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

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

ble salget godkjent etter en konkret vurdering. 

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

 

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

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

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

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

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

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

Tjuvholmen i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende 

utbygging av eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for 

offentligheten, det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy 

estetisk standard på utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 



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

 

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

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

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

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

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

er utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

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

 

 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

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

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

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

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

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til 

Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien 

er et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 

takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 



Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, 

kan det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å 

vedlikeholde eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet (min fremheving). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Sak 99/15  

 

Vedtak i Formannskapet:  

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked.  

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom 

høyeste bud er under takst.  

 

Behandling i Formannskapet 03.11.2015:  

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og SV:  

«Eiendommen gnr 21 bnr 8 selges for takst til lokal ideell interesseorganisasjon som vil 

sikre lokalmiljø, lag og foreninger tilgang/bruk av lokalene til aktiviteter til lokalsamfunnets 

beste. Før endelig avtale gjøres legges saken frem for godkjenning av kommunestyret.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent.  

 

Avstemming:  

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Aasen, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Frp og SV.  

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 

 

Sak 35/15 

 

Vegård skole 

 

Vedtak i Kommunestyret 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.2015 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.2015 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015 

 

Økonomiske forhold 
  



Det er innhentet to takster på eiendommen.  I h.h.t. disse er markedstaksten henholdsvis                    

kr 3 000 000,- og kr 3 100 000,-.   Takstene følger vedlagt.   

 

Det er bedt om ny verdivurdering av eiendommen i forbindelse med at det skal tinglyses 

rettighet for Ringerike kommune til å ha liggende og vedlikeholde KUR-anlegget med 

ledninger, samt veirett fram til anlegget på eiendommen.  Ringerike kommune skal tinglyse 

rettighet for eiendommene 22/24 og 22/74 til å ha liggende og vedlikeholde ledning på 

eiendommen.   

Tilbakemelding fra en av takstmennene sier at han ikke tror verdien på eiendommen blir 

lavere p.g.a. disse forhold.  Denne mailen vedlegges. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 
I ettertid av behandlingen i Formannskapet 03.11.2015, fikk kommunen henvendelse om at 

eiendommen som Vegård skole ligger på, skulle tilfalle bygda ved nedleggelse av skolen. 

Gamle skjøter er funnet fram og det stemmer at de fleste eiendommene ble gitt i gave til 

Norderhov kommune til skoletomt for Vegård skole.  I skjøtene er det ingen klausul som 

sier noe om at eiendommen skal tilfalle bygda ved opphør av eiendommen som skole, og det 

er ikke tinglyst noe dokument som sier dette. Det er blitt undersøkt i kommunens 

sakbehandlinssystem etter dokumenter som kan si noe om en slik tilbakeføring, men ingen 

slike dokumenter er funnet. 

  

Alternative løsninger 
  

 Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med potensielle kjøpere for salg av Vegård 

skole, gnr. 21, bnr. 8, til markedspris. 

 Kjøpet skal godkjennes av Kommunestyret 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

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

eiendommen gnr. 21, bnr. 8 – Vegård skole. 

 

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

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

 

Det har meldt seg to lokale interessenter som ønsker å kjøpe eiendommen. Begge har 

utspring i lokalt initiativ og ønsker eiendommen brukt til beste for lokalsamfunnet. Åsa vel 

har styrevedtak på at de synes det er vanskelig å støtte den ene gruppa framfor den andre. 

Videre presiserer de at de støtter lokalt eierskap ved salg av Vegård skole (se vedlegg). 

Rådmannen ser fordeler for lokalsamfunnet ved at en lokal interessent kjøper skolen. 

Rådmannen finner det ikke riktig at kommunen velger ut en av interessentene for å 

gjennomføre et salg etter forhandlinger. Lokalsamfunnet (begge interessentene) har over tid 



vært klar over hverandres initiativ for å kjøpe skolen. Til tross for dette har de begge valgt å 

stå som to uavhengige kjøpere. 

 

Rådmannen ønsker av den grunn at eiendommen legges utfor salg på det åpne markedet.  

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

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 

Vedlegg 
Interesse for gjenbruk av Vegård skole 

Etterbruk av Vegård skole 

Til politikere og administrasjon 

Meldingstekst.html 

Takst Vegård skole 

Takst 2 Vegård skole 

Mail fra takstmann vedr. endring av takst 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Samfunn: Gunn Edvartsen 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Fra: Dagfinn B. Aslaksrud [dba@eiendomsservice.com] 

Til: Torunn Kaspersen [Torunn.Kaspersen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.11.2015 15:25:42 

Emne: SV: Vegård skole tegninger 

Vedlegg:  
Ok  
Dette skal jeg hensynta, tror ikke det har noen effekt som gjør taksten lavere. 
Det er normalt at kommune har slik rettigheter og i tillegg at et areal har en tidsbestemt klausul. 
 

Med vennlig hilsen 

Dagfinn B. Aslaksrud 

Eiendomsservice Ringerike AS 
 

Fra: Torunn Kaspersen [mailto:Torunn.Kaspersen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 26. november 2015 14:36 
Til: Dagfinn B. Aslaksrud <dba@eiendomsservice.com> 
Emne: VS: Vegård skole tegninger 
 
Hei! 
  
På Vegård skole ligger det et KUR-anlegg med ledningstrase. Kommunen skal tinglyse en "Erklæring om 
rettighet i fast eiendom" for å ha liggende og framtidig vedlikeholde KUR-anlegget og ledningstraseen, 
samt ha rett til atkomstvei til anlegget over eiendommen, denne dimensjonert for Septikservice sine biler. 
Arealet som kommunen trenger til KUR-anlegg og ledningstrase liggende på 21/8 er på ca. 720 m². Fram 
til sommeren 2016 er det et areal til infiltrasjonsbasseng som er i bruk. Dette arealet kan tas i bruk etter 
ca 1 år. Kjøper  må ta kontakt med Ringerike kommune ang. dette. (se grønn firkant på vedlegget KUR 
anlegg) 
Videre er det to eiendommer som har sin ledningstrase over eiendommen.  Her må vi og tgl. en erklæring 
om at eiendommene har rettighet til å ha  liggende og rett til å vedlikehold denne. Dette gjelder 22/24 og 
74. 
Kommunen ønsker nå at dette blir tatt med i verditaksten, evt. som en tilleggsvurdering til 
denne og endre takstbeløpet hvis disse rettighetene gjør at verditaksten blir lavere.  
Håper dette er en enkel oppgave å få gjort, og håper på snarlig tilbakemelding. 
 
Med hilsen 
Torunn Kaspersen 
tlf. 414 71157 

 
Fra: Roger Sørslett 
Sendt: 6. november 2015 15:14 
Til: Torunn Kaspersen 
Emne: VS: Vegård skole tegninger 

  
  

Fra: Dagfinn B. Aslaksrud [mailto:dba@eiendomsservice.com]  
Sendt: 6. november 2015 15:13 
Til: Roger Sørslett 
Emne: VS: Vegård skole tegninger 



  
Roger 
Vedlagt følger takst Vegård Skole. 
Imøteser eventuelle kommentarer og spørsmål til dokumentet. 
Takk for oppdraget. 
  
  

Med vennlig hilsen 

Dagfinn B. Aslaksrud 

Eiendomsservice Ringerike AS 

  

Fra: Dagfinn B. Aslaksrud  
Sendt: 20. oktober 2015 11:22 
Til: 'Roger Sørslett' <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Vegård skole tegninger 
  
Roger 
Har du energiforbruket ved et vanlig driftsår på begge bygg. 
  

Med vennlig hilsen 

Dagfinn B. Aslaksrud 

Eiendomsservice Ringerike AS 
  

Fra: Dagfinn B. Aslaksrud  
Sendt: 20. oktober 2015 10:53 
Til: 'Roger Sørslett' <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Vegård skole tegninger 
  
Roger 
Kan du bistå meg i finne ut når den gamle skolebygningen i Åsa ble bygget, hva ble denne brukt til fra 
starten av, skole ? 
  
  

Med vennlig hilsen 

Dagfinn B. Aslaksrud 

Eiendomsservice Ringerike AS 
  

Fra: Roger Sørslett [mailto:Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 16. oktober 2015 08:19 
Til: Dagfinn B. Aslaksrud <dba@eiendomsservice.com> 
Kopi: Torunn Kaspersen <Torunn.Kaspersen@ringerike.kommune.no>; Cato Olsen 
<Cato.Olsen@ringerike.kommune.no> 
Emne: Vegård skole tegninger 
  
Hei 
  
Til taksten. 



  

Med vennlig hilsen 
  

Roger Sørslett 

Teknisk sjef 
Ringerike kommune 
  
Tlf 95876822 
  



Fra: Eli Andersen [eliandersen@online.no] 

Til: Roger Sørslett [Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Torunn Kaspersen [Torunn.Kaspersen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 06.10.2015 14:48:58 

Emne: Re: Vegård skole 

Vedlegg:  

Hei,  
 
Jeg har forsøkt å ringe noen ganger, men ikke fått tak i deg. 
 
Det hadde vært fint om vi kan avtale et møte. Vi har mulighet i morgen og torsdag. Vi kan også fremlegge 
det dere måtte ønske av dokumentasjon på gjenbruk av Vegård skole ved er eventuelt salg.  
 
Håper å høre fra dere.  
 
Mvh Eli Drægalid Andersen  
På vegene av Åsakroken Bygdetun 
 
 
Fra EDA iPhone 
 
On 5. okt. 2015, at 12.20, Eli Andersen <eliandersen@online.no> wrote: 

Hei  
 
Ja, vi i Åsakroken Bygdetun er en interessegruppe for gjenbruk av Vegård skole for å 
ivareta bygdefolket interesser.  
 
Vi kjenner til Vegårdsfjerdingen fra media, og har forstått det slik at gruppen i hovedsak 
har hatt sitt utspring i ønsket om å etablere en montesorriskole.  
 
Vi i Åsakroken bygdetun kommer gjerne til et møte for å presentere konseptet om 
gjenbruk av Vegård skole og de planer vi ser for oss for å ivareta bygdas tradisjoner. Jeg 
kan jo ringe for å avtale nærmere, så vi eventuelt kan rekke et møte før torsdag hvis det 
er ønskelig.  
 
Med dette som utgangspunkt, er det defor ønskelig at dere i den politiske saken oppgir 
at det er flere interessenter ved et eventuelt salg av Vegård skole.  
 
Mvh Eli Drægalid Andersen  
På vegene av Åsakroken Bygdetun 
 
 
 
Fra EDA iPhone 



 
On 5. okt. 2015, at 08.50, Roger Sørslett <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no> 
wrote: 

Hei 
  
Vi jobber med å lage en politisk sak for etterbruk av Vegård skole og 
hadde onsdag i forrige uke møte med Vegårdsfjerdingen.  
Torsdag i forrige uke fikk jeg videresendt en mail fra Rådmannen der 
Åsakroken bygdetun også har fremmet interesse for eiendommen. 
Med andre ord har vi to interesseforeninger fra Åsa nå. Kjenner dere til 
hverandre?   
Skal vi i den politiske saken oppgi at det er flere lokale 
interesseforeninger? Saken må sendes fra oss til Rådmann torsdag(?) 
denne uken. 
  
  

Med vennlig hilsen 

  
Roger Sørslett 

Teknisk sjef 
Ringerike kommune 
  
Tlf 95876822 
  





Etterbruk av Vegård skole 

Vegård skole ble lagt ned fra august 2015 og rådmannen vil i løpet av høsten komme med 
forslag til etterbruk av eiendommen. Vi kjenner til prosessen rundt salgene av de tidligere 
nedlagte skolene i kommunen. Vi har ut i fra kommunestyremøtet fra august 2015, forstått det 
slik at kommunen ønsker en raskere behandlingsprosess vedrørende Vegård skole. I allmøte 
på Vegård skole med rådmann og ordfører ble bygda oppfordret til å fremme forslag og vise 
interesse for utvikling i Åsa. 

Vegårdsfjerdingen AS er et selskap stiftet på et idealistisk grunnlag som arbeider for å overta 
eiendommen Vegård skole i sin helhet. Selskapet er stiftet for genuint å ivareta bygdas interesser 
og vil skape et nærmiljøsenter som vil være med å berike utviklingen av regionen. 
Nærmiljøsenteret vil både videreføre tidligere aktiviteter og tilføre nye. 

Vegårdsfjerdingen AS sendte 22.09.15 et brev der det ble redegjort for intensjonen og 
hensikten med ønske om å kjøpe/overta Vegård skole med tomt i sin helhet. Se vedlagt skriv. 

Vi har vært i møte med Roger Sørslett og Torunn Kaspersen fra Teknisk etat og etter samtaler 
med dem vil vi her redegjøre videre for våre planer for Vegård skole med tomt.  

Vegård skole med tilhørende eiendom har i alle år vært et viktig samlingsted for folk i 
nærmiljøet. Det har primært vært skoledrift i bygningene på tomten, men lag og foreninger 
har også brukt bygningene, tomten og nærmiljøet i sin aktivitet. 

Vi ønsker å videreføre de eksisterende aktivitetene og skape arena for nye. Det langsiktige 
målet er å utvikle et nærmiljøsenter som inneholder tilbud til befolkningen i alle livsfaser og 
at dette kan bidra positivt til å bedre livskvalitet og folkehelse. I samarbeid med nærmiljøet og 
ut i fra befolkningen og kommunens behov ønsker vi å utvikle et livslangt frisklivssenter der 
fokus på aktivitet, sosialt samvær, og kunnskapsutvikling står i fokus.  

Vi tenker innovativt og er åpne for nye muligheter og behov, men vil ta utgangspunkt i de 
eksisterende aktivitetene som har vært benyttet av mange. Vi vil nedenfor komme med en 
liste over eksisterende aktiviteter og samarbeidspartnere som er der i dag. 

For at vi skal nå målet om et nærmiljøsenter som både gir arbeidsplasser og et godt tilbud til 
befolkningen er det viktig for oss å tenke prosjektet i to faser: 

1. Fase: Gå i dialog med nåværende brukere av bygg og eiendom for å kartlegge 
eventuelle samarbeidspartnere og leietagere. Eiendommen trenger noe faste inntekter, 
for å ivareta drift og vedlikehold, samt noe oppgraderinger. Vi tenker å legge prisen på 
leie på samme nivå som den kommunene har hatt. Vi vil også se på flere mulige 
aktiviteter og inntektsbringende bruk slik at vi har mulighet til å utvikle 
nærmiljøsenteret videre. 
 

2. Fase: Lage en plan og gjennomføre opprettelsen av et eldre tun på eiendommen. Vi vil 
bygge et eldretun der eldre kan leie plass når de ikke lenger ønsker eller klarer å bo i 
sine tidligere boliger. Intensjonen med tilbudet er å utvide botilbudet til eldre i 
kommunen og være et supplement til det offentlige tilbudet. Vi ønsker at tilbudet skal 
være søkbart og at det skal være mulig for eldre med ulike bistandsbehov.  
 



Vegårdskolemedeiendombestårav trebruksenheter,hvit-skolenfra 1861, rød-
skolenfra 1982ogutearealet. Vi ønskerå overtaeiendommeni sin helhetfor å få
mulighetogplasstil å utvikle nærmiljøsenteretslik vi serdetfor oss.Brukenav begge
byggsamteiendomerviktig for enbærekraftigutvikling av nærmiljøsenteret. Vi er
avhengigav leieinntekterpådelerav bygningsmassenfor åkunnehaplasstil frivillige
organisasjoner,foreningslivogveldedighetsarbeid.I arbeidetmedsenteremenervi
deter viktig å få engodbalansemellomdettefor åkunneskapeet bærekraftig
nærmiljøsentermedinnholdog fokuspålivskvalitet,oppvekstog folkehelse.

Vi vil herkommemedenliste nåværendeaktiviteter,tiltak og tankerfor fremtidig
bruk.

Bruk avhvit-skolen:

Oppgradereog lagei standdengamlelærerleilighetenfor utleiesomsikrerfastinntekt,
Vurdereå lageenleilighettil i andreetasjederdengamlesløydsalenvar.
Settei standdeteneundervisningsrommetfor møterogutleietil mindreaktiviteter,sepå
mulighetenefor å lageterrassepåutsiden.
Brukedetgamleskolekjøkkenettil serveringavmattil eldre,ogaktiviteterinn mot jul.
Bakedager,hobbykvelder,kursetc.
Utleietil pensjonistforening,sanitetsforeningogbåtforeningfor møtevirksomhet.

Bruk avrød-skolen:

Daheleeiendommenønskesbrukt til etnærmiljøsenter,ønskervi åholdeallemuligheteråpne,
menvi nevnernoenaktuelleaktiviteter:

DaÅsatuaNaturbarnehagemuligenstrenger størrelokaliteter fordi deter storsøkningtil
barnehagen,kandeværeenpotensiellleietager.
Steinsfjordenskolekanværeennaturligleietager.
SFOvil væreennaturligleietager.
Fotball-gutta, basketball-dameneog innebandy-herrenekanleie,oggjørdeti dag.
Bueskytterklubbenhartidligereleid.
Detharværtstoreaktiviteterrundtloppemarkedi mangeår,disseeraktuelleleiere/
brukere.
Sykkelgruppaønskeråbenytteskolenogbyggenetil sinaktivitet.
Vi ønskeråbrukeskoleni sinhelhettil 17. mai feiringerogandrestørrebegivenheter.
Detharværtforestillinger/revyerog fellesmøteri gymsalen,dererdetplasstil mange.
All -idrettenfor deyngrei bygdaharbruktbådegymsal,isenute, lysløypaogområdene
rundt.
Eikli skolekorpshar i flereåravholdtkorpsseminarmedovernattingi lokalene.
Utleietil kor, dramaogbandøvelser.
Trimgrupperfor deeldreeksempelvishjertetrimsomtidligereharleid.

Utearealene:

Vedskolenerdeti dagenoppmerkethåndballbane,somogsåbrukestil stikkball.
Deter lekeplassermedhuskerklatretårn,grillplasser og turnstenger.
Deter lysløypemedlys somer styrtmedtidsurog fotocelle,løyparyddesogprepareres
jevnlig.



Deter fotballbanesomisleggestil skøytebanevinterstid, sombenyttestil trening påde
aktuelleårstider.
Deter sykkelklubbersomønskeråarrangeresykkelløpi marka,somønskeråbenytteseg
avskole,dusjer,ogløypeanlegg.
Utvikle uteområdenefor åstimulereog leggetil rettefor fysiskaktivitetbådefor den
yngreogeldregarde.

Grunnlagetfor vårtønskeaveiendommenliggeri «detgodeliv i Åsa».Der tankenerå favnealle
aldersgrupper«fra krybbetil grav». I Nærmiljøsenteretvil vi tilretteleggefor godetilbud for
alle bådei oppvekst,aktivitet ogomsorg.Vi vil væreenstøttespilleri enhektiskhverdagog
gi godeopplevelserogøkelivskvalitetenogbedrefolkehelsenfor alle somønskeråbenytte
tilbudet.Vi vil i samarbeidmedlokalsamfunnet,lagog foreningerogkommunenværeåpne
for tankerogbehovsommåttekomme.Det erviktig for ossat arbeidetvi gjørog
nærmiljøsentereter til gledefor flest mulig ogat vi kanbidrapositivt inn i
ringerikssamfunnet.Vedlagtvil følgetegningav områdetslik vi tenkerdet.Vi er i prosess
medutviklingenavnærmiljøsenteretogviderekonkreteplanerog tegningervil kommeetter
hvert.

Vi ønskerderforåovertaVegårdskoleog eiendommeni sin helhetsåsnartsommulig og
håperdereserpositivtpåvårhenvendelse.

Medvennlighilsen
VegårdsfjerdingenAS
JardarJohnsrud
styreleder



Løsning for etterbruk av Vegård skole 
 

 
Vegårdsfjerdingen AS er et selskap stiftet på et idealistisk grunnlag som arbeider for å overta 
eiendommen Vegård skole i sin helhet. Selskapet er stiftet for genuint å ivareta bygdas 
interesser og vil utvikle et nærmiljøsenter som vil være med å berike utviklingen av regionen. 
Nærmiljøsenteret vil videreføre tidligere aktiviteter og tilføre nye. 
 
Vegård skole ble lagt ned fra august 2015 og rådmannen skal i løpet av høsten komme med 
forslag til etterbruk av eiendommen. Vi kjenner til prosessen rundt salgene av de tidligere 
nedlagte skolene i kommunen. Vi har ut i fra det som ble sagt i kommunestyret i august 
2015, forstått det slik at kommunen ønsker en raskere behandlingsprosess vedrørende 
Vegård skole. I allmøte på Vegård skole med rådmann og ordfører ble bygda oppfordret til å 
fremme forslag og vise interesse for utvikling i Åsa. 
  
Sentrale myndigheter vedtok via skolereformen fra midten av 1800-tallet at omgangsskolene 
skulle erstattes med faste skoler. Da det tok noe tid før det offentlige fikk startet skole i Åsa, 
tok bygdas befolkning saken i egne hender. Det ble stilt grunn til disposisjon fra nærliggende 
gårdsbruk og bygdas egne håndverkere reiste skolebygget. Vegård skole sto ferdig i 1861, 
slik la bygda til rette for undervisning og samtidig et forsamlingssted for Vegårdsfjerdingens 
befolkning. Bygda har derfor et sterkt eierforhold til Vegård skole og mange har gjennom 
generasjoner gjort en stor innsats for å bygge, bevare og utvikle eiendommen. 
  
Vegårdsfjerdingen AS har snakket med Sparebank 1 Ringerike Hadeland om eventuell 
restfinansiering, og regner med en rask overtagelse fra kommunen. Vi er kjent med at 
Ringerike kommune ved et salg av stedet ønsker å kvitte seg med alle forpliktelser 
vedrørende fremtidig drift, hvilket vi selvsagt vil etterleve. Vi ønsker derfor å overta 
eiendommen slik at den kan fortsette å være til glede og nytte for innbyggerne og vil 
samtidig være et positivt tilskudd til kommunens ønske om utvikling. 
 
Ved spørsmål og innspill, ta gjerne kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i Vegårdsfjerdingen AS 
 
 
Jardar Johnsrud     Inger E. W. Tangen 
leder     nestleder 
jardar@gs90.no   ingerwtangen@hotmail.com  
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Vegård barneskole, Åsa
Tjyruhjellveien 4

3512 HØNEFOSS
Gnr. 21 Bnr. 8 

RINGERIKE KOMMUNE

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring 
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en 
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom 
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt ved befaringen, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka. 
Alle arealene er målt innvendig og beregnet utvendig på byggene. 
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha 
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i 
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer. 
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering, byggetillatelse eller andre forhold ift bygningsetaten, 
forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. 

Mandat
Oppdraget er gitt av Torunn Kaspersen i Ringerike kommune.

Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på en 
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris 
flere sansynlige invenstorer kan være villige til å betale  for eiendommen.

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag: Eiendommen er en nedlagt grendeskole/barneskole i Åsa, der det er en gammel 

skolestue fra 1861, og ett nyere skolebygg fra 1982. Fin sydvendt beliggenhet 
med utsikt over Steinsfjorden. Eiendommen grenser mot Åsaveien, noe som gir 
gode profileringsmuligheter. Grei adkomst både mot Hønefoss og mot 
Sundvollen/Oslo. 
Gamleskolen bærer preg av lite vedlikehold og ingen oppgraderinger i senere tid.
Nyeskolen er generelt normalt vedlikeholdt. Begynner å bli moden for noe 
oppgraderinger og modernisering.

Eiendommen er regulert til offentlig bygg der skolen ligger, og til idrettsanlegg 
for en idrettsbane. Ved event salg til annen virksomhet enn skole, må det til en 
omregulering. Det er ikke sjekket med kommunen hvor enkelt dette er.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Ved annen bruk, så har nyeskolen 4 romslige klasserom, kontorer og en gymsal. 
Antar at det er muligheter for å kunne tilpasse annen virksomhet.

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi: Kr 3 000 000

Hønefoss, 21.09.2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniør Tor Gunnar Sand

Takstmann MNTF
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Rekvirent
Rekvirert av: Ringerike kommune v/Torunn Kaspersen

Besiktigelse, tilstede
Dato: 18.09.2015 - Erling Fodnæss  Ringerike kommune

- Geir Sverre Svingheim  Ringerike kommune
- Ingeniør Tor Gunnar Sand  Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 17.09.2015 
Andre dok./kilder: Rekvirent

Eiendomsdata.no Dato 17.09.2015 

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 21 Bnr. 8

Hjemmelshaver: Ringerike kommune

Tomt: Eiet tomt.  Areal 18 228,4 m²  Opplyst i Eiendomsdata.no

Konsesjonsplikt: Konsesjonsfritt

Adkomst: Privat vei

Vann: Privat felles vann fra Tjyruhjellen vannverk

Avløp: Kommunalt avløp til KUR-anlegg

Regulering: Regulert område. Regulert som offentlig bygg og som idrettsanlegg

Kommuneplan: Kommuneplan for Ringerike. Vist som offentlig bygg og idrettsanlegg

Forsikringsforhold
Kommentar: Forsikringspapirer er ikke fremvist, forsikringspremie er stipulert. 

Forsikringsforhold er ikke sjekket.

Lignings/skattetakst
Ligningstakst: Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst: Skattetakst ikke opplyst

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse: Tomten er stor, og det er kun en liten del som er bebygget. Det er ikke sjekket 

med kommunen og event. utvidelse av bygningsmasse

Parkering: Rundt skolen er det asfalterte plasser, med mye parkeringsmuligheter.

Miljø/forurensning: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser med hensyn på forurensning i grunnen. I 
taksten er det forutsatt at det ikke er noe slik forurensning
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Bygninger på eiendommen

Barneskole
Byggeår: 1982. Opplyst av kommunen

Gamleskolen
Byggeår: 1861. Opplyst av kommunen

Arealer og anvendelse

Barneskole - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
Underetasje 397 348 Inngangsparti med trapp opp, garderober med toaletter, 

gymsal, hc-toalett, lager, ventilasjonsrom

En del av rommene ligger i bomberom

1. etasje 497 473 Inngangsparti med trapp ned, kontor 1, gang, 4 klasserom, 
toaletter gutter, toaletter jenter, bøttekott, kontor 2, 
personalrom, arbeidsrom, vaktmesterrom med egen 
inngang, ventilasjonsrom med egen inngang.

Sum bygning 894 821

Gamleskolen - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 188 176 Gang med trapp 2. etasje, div klasserom, kontor, toalett

2. etasje 188 176 Gang med trapp ned, sløydsal, div møterom/kontor

Sum bygning 376 352

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Barneskole 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Barneskole 

200 Bygning, generelt
Bygget er fra 1982, bygget i en etasje med undersetasje på en del.
I underetasje er det bomberom der det er innredet garderober.
I underetasje er det gymsal som går over to etasjer (underetasje og 1. 
etasje).

   Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side:

  Takstmann AS  Org.nr. 895195162 MVA 2015467 18.09.2015 5 av 13



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Skolen er generelt normalt vedlikeholdt.
Begynner å bli moden for oppgradering, særlig den tekniske delen.
Ved befaringen var ikke skolen i bruk, er nedlagt.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Terrenget faller mot syd-øst.
Antar at grunnen er noe fjell/løsmasser.
Der det er kjeller er det støpte grunnmurer, tykke murer der det er 
bomberom. Resten er støpte såler og støpt plate på mark.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er plasstøpte betongdekker. Over bomberom er det tykkt 
betongskille.

225 Yttervegger
Over grunnmur er det bindingsverk med utvendig stående 
tømmermannspanel. En del av yttervegg ved inngang er pusset Leca.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde. Trenger snart utvendig behandling.

227 Takkonstruksjoner
Saltak med selvbærende takstoler, bordtak som undertak og tekket med 
betongtakstein.
Stål takrenner.
Vedlikehold ol:
Yttertak er inspisert fra bakken.
Takrennenedløp er noe slitt. Noen litt utette.

233 Vinduer
Vinduer fra 1981 med 2-lags glass og fra 1984 med 3-lags glass.
Noe utvendig solavskjerming.
Vedlikehold ol:
Pga alder på vinduer, må en regne med at glass kan punktere og 
lukkemekanismer bli slitt.
Solavskjerming er ikke sjekket.

235 Ytterdører og porter
Til vaktmester og ventilasjonsrom er det beisa tredører.
Resten er aluminiumsdører med 2-lags glass.
Vedlikehold ol:
Dører fra byggeår, normal slitasje og elde.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Ett ventilasjonsrom malt gips og ett betong.
Resten er malte betongoverflater og malte plater.
Til klasserommene er det lyddempende dører med 30 dB demping
Vedlikehold ol:
Overflater er det noe slitasje og elde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

245 Himlinger inklusive taklister
Ett ventilasjonsrom er det gipshimling og ett er det betonghimling.
Resten er malt med noe pålimte lyddempende plater.
Vedlikehold ol:
Generelt noe slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Begge ventilasjonsrommene er det betonggulv.
Innganger, toaletter og garderober er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Generelt noe slitasje og en del elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det flislagt betontrapp med repo.

270 Fast inventar, generelt
Klasserommene, personalrom og lager er det enkle kjøkkeninnredninger 
med kum og kraner.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.

300 VVS-installasjoner, generelt
Privat felles vann fra Tjyruhjellen vannverk med vannmåler for 
beregning av kloakkavgift.
Avløp til kommunalt KUR-anlegg.
Nødvendig sanitærutstyr for kjøkkenbenker, toaletter, bøttekott og 
garderober.
På ett ventilasjonsrom er det en 600 liters varmtvannsbereder fra 1981. 
Det har vært 2, den andre er koblet fra.
Vedlikehold ol:
Kapasitet og standard på vann og avløp er ikke sjekket.
Sanitærutstyr fra byggeår, modent for oppgradering.

330 Brannslokking, generelt
Brannslukking med håndholdte brannslukkingsapparater.

360 Luftbehandling, generelt
2 stk balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinnere.
Vedlikehold ol:
Anleggene er fra byggeår.
Usikkert om disse tilfredsstiller dagens normer. Anleggene er ikke 
sjekket.

400 Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Ett stort tavleskap i ventilasjonsrom underetasje.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

442 Belysningsutstyr
En del fastmontert belysning fra byggeår.

450 Elvarme, generelt
De fleste rommene er det panelovner.
Vedlikehold ol:
El.ovner er ikke sjekket.

540 Alarm- og signalsystemer, generelt
Antar brannvarsling til sentral.
Vedlikehold ol:
Brannvarsling er ikke sjekket.

621 Heiser
Vedlikehold ol:
Bygget har ikke heis.
Universell utforming ved at det er trappefri adkomst fra bakkeplan til 
begge etasjene

729 Andre konstruksjoner
Vedlikehold ol:
Utstyr i forbindelse med bomberom er ikke sjekket eller beskrevet.

Gamleskolen 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Gamleskolen 

200 Bygning, generelt
Skolebygget er fra 1861, sansynligvis tilbygget noe senere.
Bygget i 2 fulle etasjer.
Vedlikehold ol:
Er lite oppgradert og modernisert de siste tiårene.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er skrånende mot syd.
Antar at grunnen er noe løsmasser/fjell.
På opprinnelig del er spekket gråsteinsmur. Resten antas å være en støpt 
mur.
Vedlikehold ol:
Grunnen virker stabil.
Kjeller er ikke inspisert, en del var dør skrudd igjen, en del hadde gulv 
over kjellertrapp.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er trebjelkelag.
Vedlikehold ol:
Dimensjonering og konstruksjon er ikke sjekket.
Bjelkelag mot kjeller er ikke sjekket pga vanskelig adkomst.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

225 Yttervegger
Over grunnmur antas at det er tømmer som er kledd utvendig med 
stående panel.
Vedlikehold ol:
Event. tømmervegger er ikke sjekket.
Utvendig panel er betydelig malingsslitt, antydning til råte der taknedløp 
spruter på veggen.

227 Takkonstruksjoner
Saltak med sperrer.
På opprinnelig del er det sementtakstein.
Tilbygget del er det betongtakstein.
Sink takrenner.
Vedlikehold ol:
Yttertak er inspisert fra bakken.
Sementtakstein er av eldre dato, moden for utskifting pga alder. 
Kaldt loft er ikke inspisert.

233 Vinduer
Vinduer med enkle glass og innervinduer.
Vedlikehold ol:
Gamle vinduer, en del slitasje.

235 Ytterdører og porter
Ytterdører er malte tredører.
Vedlikehold ol:
Ytterdører er av noe nyere dato.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Alle rom er det malt panel. Ett er malt.
Vedlikehold ol:
Betydelig slitasje og elde.

245 Himlinger inklusive taklister
Himlinger er malt panel og slette malte himlinger.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Gulvene er det vinylbelegg og malt vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det tett tretrapp.
Vedlikehold ol:
Trapp er gammel og slitt.

   Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side:

  Takstmann AS  Org.nr. 895195162 MVA 2015467 18.09.2015 9 av 13



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

300 VVS-installasjoner, generelt
Antar at vann og avløp er det samme som for barneskolen.
Vedlikehold ol:
Kapasitet og standard er ikke sjekket.

330 Brannslokking, generelt
Vedlikehold ol:
Usikkert om det var noen brannslukkingsapparater i bygget.

360 Luftbehandling, generelt
Kun naturlig ventilasjon med noen ventiler.
Fra WC er det mekanisk avtrekk av nyere dato.

400 Elkraft, generelt
Åpent elektrisk opplegg.
Sikringsskap med automatsikringer og 80 A hovedsikring.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.

450 Elvarme, generelt
Kun oppvarming med panelovner.
Vedlikehold ol:
Panelovner er ikke sjekket.

621 Heiser
Vedlikehold ol:
Bygget har ikke heis og har ingen universell utforming.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

KONTRAKTER/AREALER

Oversikt over leiekontrakter
Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. %

Barneskole
- Garderober og gymsal

Ikke utleid Underet
asje

397 0 0 12/2015 100

- Klasserom og kontorer
Ikke utleid 1 497 0 0 12/2015 100

Sum: 894

Gamleskolen
- Kontorer og møterom

Ikke utleid 1 etasje 188 0 0 12/2015 100
Ikke utleid 2. etasje 188 0 0 12/2015 100

Sum: 376
Total: 1 270

Markedsleie/ledige lokaler
Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. %

Barneskole
- Garderober og gymsal

Ikke utleid Underet
asje

397 300 119 100 1/0 100

- Klasserom og kontorer
Ikke utleid 1 497 500 248 500 1/0 100

Sum: 894 367 600

Gamleskolen
- Kontorer og møterom

Ikke utleid 1 etasje 188 150 28 200 1/0 100
Ikke utleid 2. etasje 188 100 18 800 1/0 100

Sum: 376 47 000
Total: 1 270 414 600

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar 
leiekontrakter:

Skolen er nedlagt. I området er det ikke noe næringsbygg å sammenligne med. 
Derfor er det brukt leiepriser for sammenlignbare bygg andre steder i 
kommunen.

Kommentar 
arealavvik:

Byggene er oppmålt innvendig med lasermåler. Arealavvik kan forekomme.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

TOMTEVERDI
Tomteareal: Tomteareal: 18 228 m²
Tomteverdi: Tomteverdi: Kr 500 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Barneskole Kr 11 620 000
Gamleskolen Kr 4 140 000

                                                                                                    

Sum normale byggekostnader: Kr 15 760 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 15 760 000
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 7 000 000

                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 8 760 000
Tillegg for normal tomteverdi: Kr 500 000

                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 9 260 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 2,62 %
- Inflasjon: -2,50 %

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert 0,12 %,  avrundet: 0,12 %
Risiko 3,50 %
Beliggenhet 2,00 %
Bruksvennlighet 3,00 %
Standard 2,00 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 10,62 %

Forutsetninger nettokapitalisering

Det er brukt en kapitaliseringsrente på 10,6. Dette er ganske høyt, men indikerer at eiendommen ligger 
utenfor sentrum, at det er en skole som sansynligvis trenger noe tilpassing for event. annen bruk og at det 
begynner å bli behov for noe oppgraderinger og modernisering.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Brutto leieinntekter

Arealtype Leiekontrakter                    Markedsleie/ledige lokaler          
Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m²

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Garderober og gymsal 397 397 300 119 100
Klasserom og kontorer 497 497 500 248 500
Kontorer og møterom 376 376 125 47 000
Sum: 1 270 1 270 414 600

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 414 600
Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -10 000

Forsikringspremie: -20 000
Forvaltningskostnader pr år: -10 000
Driftskostnader: -10 000
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: -25 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -75 000
Tap ved ledighet, 20 % av markedsleie: -80 000

                                                                                                    

Sum: -155 000 -155 000
Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 259 600

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 259 600
kapitalisert med 10,6 % gir (avrundet) Kr 2 440 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 500 000

Normale byggekostnader: Kr 15 760 000
Teknisk verdi: Kr 9 260 000
Kapitalisert verdi: Kr 2 440 000
Yield: % 8,7

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 3 000 000
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5138-3  Arkiv: 614 &55  

 

Sak: 119/15 

 

Salg av Asbjørnsens gate  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Ringerike kommune selger ikke Asbjørnsens gate 12 før kommunens behov for 

eiendommen er bortfalt, tentativt når teknisk drift er samlokalisert. 

 Salget gjennomføres på det åpne markedet. 

 Område skal ses i sammenheng med Områdeplan for Hønefoss by. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Forslag fra Kirsten Orebråten (Ap) pva Ap, H, V og Krf: 

 

 «Ringerike kommune selger ikke Asbjørnsens gate 12 før kommunens behov for 

eiendommen er bortfalt, tentativt når teknisk drift er samlokalisert. 

 Salget gjennomføres på det åpne markedet. 

 Område skal ses i sammenheng med Områdeplan for Hønefoss by.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Orebråten og rådmannen, ble Orebråtens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Frp).  

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 side 1 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5138-1   Arkiv:   

 

Salg av Asbjørnsens gate  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Rådmannen gis fullmakt til å selge Asbjørnsens gate 12, til Ringerike kornsilo for 

kr 9,5 millioner kroner. Salgssummen er et gjennomsnitt av to takster for 

eiendommen.  

2. Til fratrekk fra kjøpesummen kommer heftelsen for tiltaksplan etter 

grunnundersøkelse og sanering av forurenset masse. Utbetaling av denne heftelsen 

er avtalt til kr 130.000,-. Det økonomiske ansvaret for sanering av forurensninger i 

grunnen i Asbjørnsens gate 12, er med utbetaling av heftelsen, overført fra 

Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo SA. 

3. Rådmannen leier lokaler for kontorer og garasjer av Ringerike kornsilo SA, fra salgsdato 

og inntil videre. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
Teknisk forvaltning fikk i 2014 oppdrag å forberede salg av Asbjørnsens gate 12, gnr. 317, 

bnr.93, 95 og 582 til Ringerike kornsilo SA. Formålet med et eventuelt salg er å legge til 

rette for fremtidig boligbygging i henhold til reguleringsplan for Øvre Hønengata øst og 

etablere buffersone for Ringerikes kornsilo. 

 

Et salg av Asbjørnsens gate 12 til Ringerike kornsilo vil gi Ringerike kornsilo mulighet for å 

samle all sin virksomhet på sørsiden av jernbanen og samtidig gjøre det mulig å frigjøre 

arealer nord for jernbanen til boligformål, i tråd med reguleringsplanen for Øvre Hønengata 

øst. Tidspunkt og vilkår for en eventuell flytting av kornsiloens virksomhet nord for 

jernbanen må fremforhandles mellom Ringerike kornsilo og utbygger av Øvre Hønengata 

øst. 
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Beskrivelse av saken 
Dagens kommunale bruk av arealene 
Deler av teknisk drift er lokalisert i Asbjørnsens gate 12. Den kommunale eiendommen 

Asbjørnsens gate 17, som ligger på den andre siden av gaten, er ikke omfattet av et eventuelt 

salg. Asbjørnsens gate 17 medfører nesten ikke driftskostnader for Ringerike kommune og 

representerer et fremtidig potensial for utvikling av offentlige eller andre tjenstlige behov. 

Lokalene i Asbjørnsens gate 12 har en lav standard og tilfredsstiller ikke gjeldende 

forskriftskrav knyttet til blant annet energi, inneklima eller universell utforming. 

Kontorlokaler har lav utnyttelse – kun deler av Teknisk drift er pr i dag lokalisert her.  

 
Samlokalisering av teknisk 
Formannskapet vedtok i sak 115/12 at daværende Teknisk drift og Eiendomsforvaltningen 

skulle samlokaliseres på Follum. Leiekontrakt ble inngått med Follum Eiendom AS med 

varighet frem til 2022. Leiekontrakten kan ikke sies opp i leieperioden. 

Som følge av vedtaket ble Eiendomsforvaltningen og kontorvirksomheten fra Teknisk drift 

flyttet til Follum i 2012 til kontorbygget(sentralbygget). Resterende deler av Teknisk 

drift(verksted, lager, garasjer etc.) kunne ikke flytte til Follum uten en bygningsmessig 

tilpasning av lokalene. Det ble derfor igangsatt et arbeid med å beregne kostnader for å 

tilpasse leide lokaler på Follum. Konklusjonen fra denne vurderingen var at det ville koste 

24,7 millioner å tilpasse lokalene på Follum, med verksted, garasjer og lager, mens avsatt 

budsjett var på 14 millioner kroner.  

Med bakgrunn i disse tallene bestemte Rådmannens ledergruppe å stoppe investeringene på 

Follum for å vurdere andre alternativer. Pr. nå foreligger det ingen andre alternative 

lokaliseringer. Flyttingen av verksted, lager og garasjer fra Asbjørnsens gate er derfor enda 

ikke utført. 

Ved et salg av Asbjørnsens gate 12 må Teknisk drift leie lokalene tilbake fra Ringerikes 

kornsilo SA, inntil ny lokalisering av Teknisk drift er avklart. 

Follum Eiendom AS er interessert i å skape et miljø knyttet til treforedling på Follum. Det er 

usikkert om kommunal virksomhet er forenelig med Follums ambisjoner om utvikling av 

området. På sikt kan den kommunale virksomheten derfor måtte flytte fra Follum. 

Fremtidig samlokalisering må ses i sammenheng med eventuell endring av 

kommunestrukturen.  

 

Ringerikes kornsilo 
Ringerikes kornsilo har på forespørsel fra Ringerike kommune laget et skisseprosjekt for 

hvordan Ringerike kornsilos behov kan løses ved hjelp av kommunale arealer i Asbjørnsens 

gate 17. Det foreligger to alternative skisseprosjekt fra Ringerike kornsilo SA. Begge 

alternativene baserer seg på å erstatte kornsiloer i Industrigata 4B med nye kornsiloer i 

Asbjørnsens gate 12. I det ene alternativet vurderer man å rive den laveste delen av 

eksisterende kontorbygg i Asbjørnsens gate 12, mens man i det andre alternativet beholder 

hele eksisterende kontorbygg i Asbjørnsens gate 12. Skisseforslag følger vedlagt. 

Ringerikes kornsilo har en leieavtale i Industrigata med rett frem til 2064. 

En utvikling av området uten kornsilo vil bi svært kostbart og derfor vanskelig å 

gjennomføre. Flytting av anlegget til Ringerikes kornsilo er av Ringerikes kornsilo anslått å 

koste inntil 200 millioner kroner. 

Ringerikes kornsilo SA er interessert i å kjøpe eiendommen nå, men har uttalt at de vil 

vurdere om de skal utvikle seg innenfor egne eiendommer hvis de ikke får kjøpe 

Asbjørnsens gate 12 av Ringerike kommune. 
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Tidligere virksomhet i Asbjørnsens gate 12 og mulig forurensing av gru nnen 
Asbjørnsens gate 12 har tidligere vært fabrikklokaler for Hønefoss jernbanevogn og 

karosserifabrikk AS (HØKA). I tillegg har tekniske tjenester hatt eget tankanlegg på 

området.  

Det er i 2015 gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse i Asbjørnsens gate 12 for å 

avklare om tidligere virksomheter har forurenset grunnen. Rapporten følger vedlagt saken. 

Rapporten fra Multiconsult konkluderer med at grunnen på område fremstår generelt som 

rent, bortsett fra topplaget (< 1m dyp) hvor det er påvist punktvis lettere forurensning. Påvist 

forurensning ligger godt innenfor akseptkriteriene for eksisterende arealbruk «Industri og 

trafikkarealer». Det vil derfor ikke være behov opprydningstiltak slik eiendommen fremstår 

og benyttes i dag. 

Påvist forurensning er også akseptabelt for eventuelt endring av arealbruk til 

sentrumsområder, kontor og forretning», og for «boligområder» dersom det utføres mindre 

tiltaksarbeider. 

Da det er påvist forurensning i grunn må det iht. forurensningsforskriften kap. 2 utarbeides 

en tiltaksplan dersom det skal utføres små eller store terrenginngrep på eiendommen i 

fremtiden. Tiltaksplanen skal redegjøre for forsvarlig håndtering og disponering av 

forurensede gravemasser. 

Utførte undersøkelsene indikerer at omfang av forurensede gravemasser i midlertidig er 

relativ liten, merkostnader knyttet til forurenset grunn vil derfor være av lite omfang for 

fremtidig utbygger.  

 

Trafikal situasjon ved flytting av Teknisk drift  
En eventuell flytting av tekniske tjenester fra Asbjørnsens gate til annet sted og etablering av 

hele virksomheten til Ringerike kornsilo SA i Asbjørnsens gate vil medføre at den trafikale 

belastningen i Asbjørnsens gate vil gå ned i forhold til dagens situasjon. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det arbeides med en områderegulering for Øvre Hønengata øst, som har konsekvenser for 

arealene kornsiloen nytter på nordsida av jernbanen. Reguleringsplanen ble 1.gangs politisk 

behandlet av formannskapet 17.06.2014. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i sak 33/13, 12.mars 2013: 

 

1. Næringsområdet i Asbjørnsens gate skal fortsatt kunne nyttes til 

næringsvirksomhet, men over tid bør det omregulering til boligformål. Imidlertid 

stiller komiteen seg positiv til kornsiloens ønske om en buffersone. Dersom det 

skal skje større bygge- og anleggstiltak i området, må det utarbeidet en helhetlig 

reguleringsplan for området. 

 

2. Saken tas med som et innspill til arbeidet med kommuneplanen. 

 

Formannskapet vedtok i sak 123/14, 17.juni 2014: 

 
1. Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
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2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å 

oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder følgende planer: 

 11-Norderhov, 30.10.1942. 

 12-Hønen II, 10.01.1944. 

 13-Hønen II, 13.06.1946. 

 24-Hønenjordet, 30.10.1956. 

 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 30.06.1988. 

 45-Hønenjordet, 11.07.1963. 

 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012. 

4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål 

gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida. 

 

5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir 

avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes 

nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2). 

6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før 

sluttbehandling. 

 

Vedtak i Formannskapet: sak 115/12 

 
1. Teknisk drift og eiendomsforvaltningen samlokaliseres på Follum. 

2. Det inngås avtale med Follum drift AS i tråd med revidert tilbud datert 1.juni 2012.  
 

Økonomiske forhold 
Det er gjennomført to takster av Asbjørnsens gate 12. Salgssum på kr 9,37 millioner er 

basert på et gjennomsnitt av de to takstene. Takstene følger som vedlegg til saksfremlegget. 

Inkludert i salgssummer er et fratrekk på kr 130.000,- for å overføre det økonomiske 

ansvaret for eventuelle grunnforurensninger fra Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo 

SA. 

Ringerike kommune og Ringerikes kornsilo SA er enig om salgssummen. 

I taksten for eiendommen er det beregnet at Asbjørnsens gate 12 ved utleie har en 

markedspris på kr 929.000,- /år.  

Inntil det er avklart annen lokalisering av Teknisk drift, må Asbjørnsens gate 12 ved et salg 

leies tilbake fra Ringeres kornsilo SA. Leieprisen ved et salg til Ringerike kornsilo er satt til 

kr 400.000,- netto pr. år. Leiebeløpet er avtalt veldig lavt for å gjøre det mulig å selge og leie 

tilbake lokalene uten å øke driftskostnadene til Ringerike kommune. 

Leieavtalen gjør det mulig for Ringerike kommune å gjennomføre en nedtrapping i leide 

arealer når teknisk drift finner egnede arealer for en samlokalisering. 

 

Differansen i driftskostnader ved fortsatt kommunalt eie kontra salg og tilbakeleie 

Asbjørnsens gate 12 er som følger: 
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Leiekostnader på kr 400.000,- I tillegg tilkommer andre driftskostnader, så som energi, 

renhold, kommunale avgifter, renovasjon, innvendig vedlikehold etc.i henhold til vedlagte 

leiekontrakt.  

Inkludert i leiesummen er utvendig vedlikehold og forsikring. Forsikringen av eiendommen 

koster årlig kr 24.000,- (2014 - tall).  

Vedlikeholdskostnaden varierer fra år til år, men har ligget på kr 50 – 100.000,- pr år for 

gjennomføring av akutt vedlikehold. Nivået er valgt med bakgrunn i at Ringerike kommune 

på sikt skal fraflytte eiendommen. 

Dersom vedlikehold et hadde vært holdt på et forebyggende nivå ville kostnadene årlig ha 

vært på 200 – 300.000,- 

Salgssummen ved et salg vil kunne benyttes til å betale ned på lån. Dagens rentesats er ca. 

1,7 % for Ringerike kommune, noe betyr en årlig reduksjon i renteutgifter på kr 159.000,- 

 

Et salg av eiendommen til Ringerikes kornsilo vil derfor bety en netto økning i 

driftsutgiftene til Ringerike kommune på anslagsvis kr 115 – 155.000,- pr år, med bakgrunn 

i gjeldende vedlikeholdsnivå. 

Dersom eiendommen hadde hatt et forebyggende vedlikeholdsnivå hadde vi spart penger på 

å selge og leie tilbake eiendommen. 

 

Leieavtalen åpner opp for at vi kan gradvis trappe ned leide arealer etter 2 års leie. 

I tillegg til overnevnte vil Ringerikes korssilo SA måtte betale eiendomsskatt til kommunen 

på eiendommen, anslagsvis kr 50 – 60.000,- pr år.  

 

 

 

Alternative løsninger 
Alternativ løsning 1: 

 Ringerike kommune selger ikke Asbjørnsens gate 12 før kommunens behov for 

eiendommen er bortfalt, tentativt når teknisk drift er samlokalisert. 

 Salget gjennomføres på det åpne markedet. 

 

Alternativ løsning 2: 
Ringerike kommune inngår en opsjonsavtale med Ringerikes kornsilo SA om kjøp av 

Asbjørnsens gate 12 når Teknisk drift samlokaliseres på annen adresse. 

 

Rådmannens vurdering 
Salg av Asbjørnsens gate 12 vil på sikt gjøre det mulig for Ringerike kornsilo å samle sin 

virksomhet i Asbjørnsens gate. Utvikling av reguleringsplan for øvre Hønengata øst vil 

legge til rette for fortetting i Hønefoss nord, noe som er viktig for å nå målene om 

befolkningsvekst i Ringerike kommune. 

 

Ringerikes kornsilo SA er interessert i å kjøpe eiendommen nå, men har uttalt at de vil 

vurdere om de skal utvikle seg innenfor egne eiendommer hvis de ikke får kjøpe 

Asbjørnsens gate 12 av Ringerike kommune.  

 

Konsekvensen av å ikke selge nå kan bety at interessen fra Ringerike kornsilo vil bortfalle.  

Asbjørsens gate 12, vil som naboeiendom til Ringerikes Kornsilo, ha betydelige 

begrensninger i framtidig utvikling som må være forenlig med kornsilodrift i umiddelbar 
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nærhet. Det er uvisst om det er andre interessenter i markedet for å kjøpe eiendommen og 

om vi ved salg til andre enn Ringerikes Kornsilo SA vil oppnå en salgssum lik takst. 

 

Vedlegg 

 Situasjonsplan med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og revet 

del av kontorbygg. 

 Perspektiv med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og revet del av 

kontorbygg. 

 Situasjonsplan med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og beholdt 

kontorbygg som i dag. 

 Perspektiv med nye siloer etablert i Asbjørnsens gate 12 og beholdt 

kontorbygg som i dag.  

 Kjøpekontrakt mellom Ringerike kommune og Ringerike kornsilo, uten 

vedlegg. 

 Leiekontrakt for arealer i Asbjørnsens gate 12, uten vedlegg. 

 To separate næringstakster for eiendommen. 

 Rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse. 

 

Det følger ikke vedlegg til leiekontrakt og kjøpekontrakten med 

saksfremlegget. 

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, 01.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Saksbehandler: Roger Sørslett 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Serviceboks 4 Oslovn. 1 32 12 50 30 32 11 74 00 
3504  Hønefoss 3511  Hønefoss 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

3. juni 2015 
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode   
  612 &52   
     
     
 

LEIEKONTRAKT  
 
 
for kontorlokaler, verksted, vaskehall, lager mv. i Asbjørnsens gate 12, Hønefoss. 
 
 
Utleier:         Ringerikes Kornsilo SA (Utleier), org. Nr. 959079420 
 
 
 
Leier: Ringerike kommune, org. Nr. 940100925 
 
  
 

1. Leieforholdet omfatter 
 
Leieforholdet omfatter lokaler i Asbjørnsens gate 12, gnr. 317 bnr. 95 og gnr. 317 bnr. 582 i 
Ringerike. 
Kontorlokaler i 1.etg, kantine og møterom i 2.etg, verksted og lager. 
 
Arealet utgjør ca.3821 m² BTA og fordeler seg slik: 
 
Hovedbygg – kjeller, garderober og lager      206 m2 BTA 

Hovedbygg – 1.etg - kontorer, garderober, toaletter og fellesarealer 473 m2 BTA 

Hovedbygg – 1.etg - verksted,      531 m2 BTA 

Hovedbygg – 1.etg. lager       1180 m2 BTA 

Hovedbygg – 1.etg garasjer og åpent lager                  873 m2 BTA 

Hovedbygg – 2.etg – kantine, møterom     146 m2 BTA 

Garasje/vaskehall       412 m2 BTA 

       
Inkludert i leiekontrakten er utvendige parkeringsplasser og gårdsplass i henhold til vedlagte 
situasjonsplan. 
Leiekontrakten omfatter ikke arealer i 3.etg. hovedbygg og kun deler av 2.etg. 
Vedlagte tegninger anses som en del av denne leiekontrakt. 
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Etter utleiers nærmere anvisning, har leieren rett til bruk av fellesareal. Inngang/trapperom, 
rom nr. 101 og 201 er fellesareal. Traforom er ikke medtatt i leien.  
  
 
Leieforholdet etter denne avtale trer i kraft                                                                            

2. Leiesummen 
 

Årlig husleie, eksklusive mva, for lokalene fra (samme dato som overtakelse) utgjør leien 
kr 400.000,- per år som betales med kr 100.000,- kvartalsvis med uten løpedager den 1. dag i 
perioden.  

Årlig leie fordeler seg som oppstilt nedenfor:    (pris pr m2 BTA) 

 

Hovedbygg – kjeller, garderober og lager      kr 8.121,- (kr 47,-/m2) 

Hovedbygg – 1.etg - kontorer, garderober, toaletter og fellesarealer kr 111.628,- (kr 248,-/m2) 

Hovedbygg – 1.etg - verksted,      kr 83.611,- (kr 165,-/m2) 

Hovedbygg – 1.etg. lager       kr 92.895,- (kr 83,-/m2) 

Hovedbygg – 1.etg garasjer og åpent lager                  kr 34.365,- (kr 41,-/m2) 

Hovedbygg – 2.etg – kantine, møterom     kr 28.810,- (kr 207,-/m2) 

Garasje/vaskehall       kr 40.570,- (kr 103,-/m2) 

       Sum  kr 400.000,- 

Leien kan av utleier indeksreguleres hvert år, første gang pr.01.01.2016, på grunnlag av 
endringer i konsumprisindeks i Statistisk Sentralbyrås. Basis for reguleringen er den leie som 
er angitt i første avsnitt i denne paragraf, og konsumprisindeksen pr. dato for overtakelse 
gjelder. 

 

3. Andre kostnader 

Leietaker skal dekke alle kostnader til drift av leide lokaler, herunder energi, renovasjon, 
renhold inne/ute, kommunale avgifter, tilsyn/service på sanitæranlegg etc., samt 
rydding/vedlikehold på utendørsareal som disponeres av leietaker. 

4. Om leieforholdets varighet og oppsigelse 
Leieforholdet er tidsbestemt, bindende for begge parter, frem til 31.12.2017. 

Leietaker har rett til å forlenge leieavtalen for inntil 5 år fra 31.12.2017 på de samme vilkår 
som er satt i denne avtale og må i så fall fremsette skriftlig krav om forlengelse innen seks 
måneder før leieperiodens utløp. 

Leieforholdet er oppsigelig for leietaker i forlengelsesperioden slik at leietaker fra 01.01.2017 
har anledning til å si opp leiekontrakten for hele eller deler av de leide arealene med en 
oppsigelsestid på 12 måneder.  
 

Utleier har ikke anledning til å si opp leieforholdet i leieperioden. 
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Uavhengig av det som foran er bestemt, har utleier rett til å heve leieforholdet dersom leieren 
misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakt, derunder ordinære husordensregler, som 
utleier bestemmer, og særbestemmelser som avtales nå eller senere. 

5. Fastsettelse av markedsleie ved forlengelse utover 31.12.2022 

Dersom partene innen 8 uker etter at leieforholdet er forlenget for ytterligere én periode á 5 år, 
d.v.s. med virkning fra 01.01.2022, ikke er kommer til enighet om hva som skal anses som 
markedsleie for husleie etter § 2 foran, skal den aktuelle markedsleie med bindende virkning 
for partene fastsettes av en takstmannskommisjon. Partene oppnevner hver en 
kommisjonsdeltaker.  

De oppnevnte kommisjonsdeltakere skal være takstmenn/næringsmeglere med inngående 
kjennskap til markedet for næringseiendom på Ringerike. 

Representantene skal være oppnevnt senest 6 uker etter at retten er utøvet. De partsoppnevnte 
kommisjonsdeltakerne velger kommisjonens formann. Dersom kommisjonsdeltakerne ikke 
kommer til enighet om valg av formann, skal denne oppnevnes av formannen i Forum for 
Næringsmeglere (eller annen tilsvarende organisasjon/enhet). 

Kommisjonen skal senest 8 uker etter at retten er utøvet, avholde befaring av leieobjektet, samt 
motta partenes synspunkter i en enkel høring. I høringen skal hver av partene gis tilstrekkelig 
tid til rådighet for å formidle sitt syn på hva som utgjør den aktuelle markedsleie, samt 
fremlegge den dokumentasjon partene måtte ønske å henvise til. 

 Ved fastsettelsen ny husleie skal kommisjonen finne frem til hva som vil være riktig og 
representativ markedsleie dersom tilsvarende leieavtale hadde vært inngått på ordinært vis, på 
det tidspunkt forlengelsesretten ble utøvet. Kommisjonen skal i denne sammenheng legge vekt 
på alle forhold av betydning, herunder leieobjektets beliggenhet og beskaffenhet samt 
tidspunktet for start av forlengelsesperioden, ut fra husleielovens § 3-1 og gjeldende 
rettspraksis. Kommisjonens avgjørelse skal foreligge senest 2 uker etter at ovennevnte høring 
ble avsluttet, og skal sendes partene i form av et skriftlig oppsett som angir den aktuelle 
markedsleie.   

Kommisjonens angivelse av markedsleie utgjør deretter den konkrete leie i leieforholdet per 
tidspunkt for oppstart av forlengelsesperioden. 

 

6. Overdragelse – framleie 
Overdragelse av leieretten kan bare skje etter forutgående, skriftlig samtykke fra utleiers side.  
Det følger herav at leieren ved eventuell søknad om overdragelse i leietiden er forpliktet til å 
framlegge avtalen med den han ønsker å overdra leieforholdet til.  Søknad bilagt nevnte avtale, 
er utleier forpliktet til å ta standpunkt til senest innen 2 måneder fra mottagelsen. 

Framleie helt eller delvis er ikke tillatt uten utleiers samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten 
saklig grunn. Husleien for framleide lokaler kan ikke overstige leierens egen husleie til utleier, 
eventuelt forholdsmessig part ved delvis utleie.  Leieren kan dog beregne seg et rimelig tillegg 
for verdien av egne innredninger. 

Disse framleiebestemmelser endrer ikke leietakerens plikt til ved eventuell hel eller delvis 
framleie å stå ansvarlig for den avtalte leie, og forpliktelser for øvrig etter nærværende 
kontrakt. 
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7. Merverdiavgift 
Utleier er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Leie og eventuelle andre kostnader knyttet til 
leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. 

Leietaker er klar over at den faktiske disponering av Leieobjektet er avgjørende for Utleiers 
fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, enten i form av 
bruksendring eller fremleie, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for Utleier som 
følge av Leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. Dersom Utleier må 
tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av Leietakers 
urettmessige bruksendring skal Leietaker erstatte tilbakeføringsbeløpet.  

Dersom Leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og Utleier har samtykket til dette, plikter 
Leietaker umiddelbart å søke om frivillig registrering for leieperioden.  Eventuelle tap for 
Utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien 
eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av Leietaker. Eventuelle utgifter forbundet 
med Leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av Leietaker. Leietaker er 
dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til fradrag for 
inngående avgift. 

På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leietaker å gi en skriftlig, 
årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, samt, ved 
eventuell fremleie, også bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien, samt en 
tilsvarende skriftlig redegjørelse fra fremleietaker over dennes bruk av leieobjektet. 

Ved opphør av leieforholdet skal Utleier overta Leietakers justeringsforpliktelse(r), hvilket 
forutsetter at Utleier skriftlig meddeler dette til Leietaker. Leietaker plikter i denne forbindelse 
å medvirke til at den dokumentasjon lovgivningen til enhver tid krever i forbindelse med 
overføringen, eller som ellers er nødvendig for at Utleier skal kunne foreta korrekt 
avgiftsbehandling, utarbeides og/eller fremlegges. 

 

Virksomheten vil utelukkende ha omsetning som er innenfor merverdiavgiftsområdet eller 

driver virksomhet som er momskompensasjonsberettiget. 

8. Forsikringer 
Hver av partene holder sine interesser forsikret.  

Utleier forsikrer bygningen. Leietaker forplikter seg til å holde sin virksomhet og Lokalet 
tilfredsstillende forsikret. Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst 
inventar i henhold til egen leieavtale, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar 
på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal Leietaker dekke forsikring av 
dører i Lokalet. 

Utleier og Leietaker kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og 
kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om 
forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke. 
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9. Leierens plikter m.v. 
Lokalene skal bare benyttes til: Kontorer, verksted, lager og garasje. 

Skifte av bransje eller annerledes bruk kan bare skje med utleiers skriftlige samtykke. 

Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

Generelt gjelder at de lokaler som leieforholdet omfatter ikke må nyttes på en måte som 
nedsetter gårdens omdømme, eller ved rystelser, støy eller lukt, generer andre leiere eller 
naboer.  

Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), 
vedtekter, instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til 
anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at 
hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. 
Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, universell 
utforming, Mattilsynet, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, 
foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet, 
er det leietakers ansvar å oppfylle i leieperioden.  

Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem 
som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav. 

Leieren er forpliktet til å følge de instrukser for teknisk anlegg og andre særinstrukser som 
utleier til enhver tid gjør gjeldende for eiendommen. 

Reklameskilter, markiser og lignende har leieren ikke rett til å sette opp uten at utleier på 
forhånd har godkjent utseende og plassering.  Utleieren har rett til å bestemme utformingen av 
reklameskilt for å få et ensartet utseende. 

 

10. Vedlikeholdsplikten 
Lokalene overtas i den stand de var ved besiktigelsen.  

Leieren har det fulle ansvar for innvendig vedlikehold av lokalene og de innretninger          
som er eller blir installert.  Lokalene og dets innredninger, som leieren selv bekoster, skal til 
enhver tid holdes i god stand, derunder også egne inngangsdører og porter. 

Med vedlikehold forstås for øvrig all oppussing, istandsetting og fornyelse av gulvbelegg, 
himlinger, elektriske ledninger fra egen apparattavle eller sikringsboks, alt elektrisk utstyr, 
maling, innvendige dører, vindusrammer, ruter, låser, nøkler, vannkraner, servanter og 
klosetter m.v. bestemt til leietakerens eksklusive bruk.  Det påligger også leieren å sørge for 
istandsetting, eventuelt oppstaking av vann- og avløpsrør fra egen vannlås eller sluk til første 
forgrening for opplegg.   

Utleieren har rett til å kontrollere av leieren overholder sin vedlikeholdsplikt og kan forlange 
mangler utbedret. Utleier kan ikke kreve at leier utbedrer mangler som har oppstått før 
leiekontrakten ble inngått. Oppfyller leieren ikke denne forpliktelse, er utleieren berettiget til å 
la vedlikeholdsarbeider utføres for vedkommendes regning og risiko.  Ominnredning, ny 
innredning eller noen som hels forandring i eller av de leide lokaler, er ikke tillatt uten utleiers 
samtykke. 

Leieren plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig 
aktsomhet, og blir erstatningspliktig for alle skader som skyldes ham selv eller folk i hans 
tjeneste, faste eller tilfeldige så som flyttefolk, betjening av varetransport og lignende.  Leieren 
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har også det fulle ansvar for framleietakere eller andre som han har gitt adgang til lokalene 
eller eiendommen for øvrig. 

Leietaker skal holde utvendige leide arealer ryddig og snømåking skal utføres ved behov. 
Sandstrøing av fortau og atkomster skal utføres etter behov. 

Leietakers vurderer når det er behov for å utføre snømåking og sandstrøing. 

Misligholdelse eller mangelfull overholdelse av det som her er bestemt, berettiger utleier til å 
betrakte forholdet som vesentlig kontraktsbrudd. 

                                                                                                                                                                                           

11. Leierens egen innredning av lokalene 
Leieren kan for egen regning planlegge og gjennomføre nødvendig innredning/oppdeling for 
sitt bruk, med mindre Utleier skulle ha tungtveiende saklige grunner for å nekte slike arbeider. 

Leier har rett til å installere/utbygge nødvendig elektronisk utstyr for sin daglige drift.  

Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser for eventuelle arbeider 
han utfører etter dette punkt. Endringsarbeider tilfaller Utleier etter endt leieperiode med 
mindre Leietaker isteden setter Leieobjektet tilbake til opprinnelig tilstand. 

 

12. Utleiers plikter 
Utleier plikter å sørge for at eiendommen til enhver tid holdes i vedlikeholdsmessig god stand.  
Det gjelder alt utvendig vedlikehold. 

Utleier er berettiget til å foreta ethvert arbeid som måtte være nødvendig etter hans skjønn til 
gårdens forsvarlige vedlikehold, så vel i som utenfor de bortleide lokaler.  Leieren plikter å 
godta dette uten avkorting i husleien.  Det samme gjelder arbeid og ulemper som forårsakes 
etter pålegg eller for egen regning utføres av myndighetene i tilstøtende gater. 

Leieren har plikt til å melde fra til utleier enhver skade som etter han skjønn må utbedres uten 
opphold.  Andre skader må han i tilfelle melde skriftlig uten unødig forsinkelse.  Unnlater 
leieren å gi skriftlig melding. Taper han sin mulige erstatningsrett, og blir ansvarlig for all 
videre skade som følge av forsinkelsen. 

 

13. Utleiers endring av leieobjektet/eiendommen 
Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens 
forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert 
forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv.) så vel i som utenfor leieobjektet. Leietaker 
plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres 
gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc. 
 
Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre 
ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for 
leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist. 
 

14. Leierens avtalebrudd 
Dersom husleien eller avtalte tilleggsytelser, ikke blir betalt innen 14 dager etter at leieren har 
mottatt skriftlig påkrav som er sendt på eller etter forfallsdag, kan utkastelse skje uten søksmål 
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og dom etter § 13-2, 3. ledd, pkt. a i tvangsfullbyrdelsesloven.   Det samme gjelder dersom 
leieren ikke flytter ved leieavtalens opphør, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, pkt. 
b.  Leieren har ikke rett til å sette fram motkrav med mindre motkravet er erkjent av utleier, 
eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.  Eventuelle utgifter eller leietap som måtte 
oppstå for utleier i f.m. at leieavtalen heves, er leieren forpliktet til å erstatte fullt ut.  For 
husleie som ikke betales rettidig, påløper under alle omstendigheter 1,0 pr. måned. 

Ved fraflytting fra leierens side, eventuelt som følge av utkastelse etter krav fra utleier p.g.a. 
misligholdelse, plikter leieren å betale husleie for den tid som eventuelt er igjen av leietiden, 
dog med fradrag for det som utleier måtte få inn ved ny utleie.  Utleieren har således rett til, 
ved leierens misligholdelse av denne kontrakt, å foreta ny bortleie for leierens regning og 
risiko på de vilkår som kan oppnås i markedet på det aktuelle tidspunkt.  For mulige krav kan 
utleier ta dekning i depositum. 

 

15. Fraflytting 
Ved fraflytting skal leieren levere lokalene tilbake til utleier i ryddiggjort, rengjort og godt 
vedlikeholdt stand, slik det er bestemt i denne kontrakt. Utleier aksepterer normal slit og elde. 

Gjør Leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leiekontrakten kan Utleier si opp 
leieavtalen med 6 måneders varsel, og Leietaker plikter da å flytte ut av Lokalet.  

For inventar, nødvendig fast utstyr og faste anordninger, ledninger m.v., som leieren har 
innrettet for lokalenes bruk etter bransjen, og selv bekostet, kan fjernes av leietaker før 
fraflytting.  Delevegger, som avgrenser kontraktsarealet, kan ikke flyttes eller forandres uten 
samtykke fra utleier. 

I de siste 5 måneder før fraflytting har Utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med 
informasjon om at Leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter Leietaker etter 
forhåndsvarsel å gi leiesøkende adgang til Leieobjektet. 

16. Forholdet til husleieloven 
Utover hva som er angitt i denne Leiekontrakten, reguleres forholdet mellom partene av 
Husleieloven. 

17. Irregulært leieopphør 
Leieavtalen og husleieforpliktelsen faller bort hvis leieobjektet blir så ødelagt av brann eller 
annen hendelig begivenhet, at det ikke lenger kan benyttes til formålet. Leietaker skal, så langt 
det lar seg gjøre, tilbys erstatningslokaler inntil de opprinnelige lokalene er satt i stand. 
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18. Tvister 
Alle forhold tilknyttet denne kontrakt reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende denne Avtale skal Partene søke løst i minnelighet ved forhandlinger.  

Oppnås ikke enighet gjennom en skriftlig avtale mellom Partene i løpet av 30 dager etter at en 
Part har igangsatt slike forhandlinger, skal tvisten avgjøres ved voldgift på Ringerike i samsvar 
med reglene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25.  

Voldgiftsretten skal bestå av tre voldgiftsmenn. Hver av Partene oppnevner en voldgiftsmann 
og disse oppnevner i felleskap rettens formann. En Part plikter å oppnevne voldgiftsmann 
senest 30 dager etter anmodning fra den annen Part. I mangel av enighet om oppnevnelse 
innen 30 dager, skal dommer oppnevnes av Ringerike tingrett i henhold til lov om voldgift § 
13 fjerde ledd.  

Dersom tvistesummen ikke overstiger NOK 500.000,- skal voldgiftsretten bestå av én 
voldgiftsmann, som skal være en forretningsadvokat med erfaring som voldgiftsdommer. 
Voldgiftsmannen oppnevnes av Partene i felleskap.  I mangel av enighet om oppnevnelse 
innen 30 dager, skal vedkommende oppnevnes av Ringerike tingrett i henhold til lov om 
voldgift § 13 fjerde ledd. 

Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelser er underlagt taushetsplikt. 

 

19. Særlige bestemmelser 
Denne leieavtale er undertegnet i 2 eksemplarer hvorav hver av partene har fått ett. 

 

 

Hønefoss, _______________ 

   

UTLEIER:  LEIER: 

Ringerikes Kornsilo SA Ringerike kommune 

 

      

      Anders Skarsgard             Roger Sørslett 

                                                        

Vedlegg: 

Tegning nr. 604 datert 27.11.07, 605 datert 27.11.07, 606 datert 14.08.07, 607 datert 03.08.07 og 
608 datert 14.08.07 utarbeidet av Roar Jørgensen AS. 
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KJØPEKONTRAKT 
 

Mellom Ringerike kommune org.nr: 940 100 925 (heretter kalt Selger) og Ringerikes kornsilo SA 

org.nr: 959 079 420 (heretter kalt Kjøper) er det inngått følgende kjøpekontrakt: 

I Eiendommen 
1. Salget omfatter Eiendommene gnr.317 bnr.93, 95 og 582 i Asbjørnsens gate, Ringerike 

kommune.  

   

2. Eiendommen overdras med påstående bygningsmasse. Driftstilbehør, naglefast utstyr som Selger 

skal ha med ved flytting er opplistet i vedlegg 3. 

 

3. Kjøper overtar tegningsgrunnlag og annen kjent dokumentasjon på Eiendommene. 

II Kjøpesum 
1. Avtalt kjøpesum er kr 9.500.000,- nimillionerfremhundretusen 00/100- , basert på et 

gjennomsnitt av to verditakster. 

2. Til fratrekk fra kjøpesummen kommer heftelsen for tiltaksplan etter grunnundersøkelse og 

sanering av forurenset masse. Utbetaling av denne heftelsen er avtalt til kr 130.000,-.  

Det økonomiske ansvaret for sanering av forurensninger i grunnen i Asbjørnsens gate 12, er med 

utbetaling av heftelsen, overført fra Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo SA. 

Takster er gjennomført av ingeniør Tor Gunnar Sand (takstmann MNTF)og EiendomsService 

Ringerike AS, vedlegg 4.  

 

3. I tillegg til kjøpesummen dekker Kjøper kostnader til tinglysning og dokumentavgift. 

Disse er beregnet til å utgjøre: 

Dokumentavgift skjøte 2,5 %:   NOK 234.250,- 

Tinglysningsgebyr for skjøte:   NOK        525,- 

Tinglysningsgebyr pr. pantedokument:  NOK        525,- 

Sum:      NOK 235.300,- 

 

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 
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III Betaling 
1. Kjøpesummen betales innen Overtakelse, jf. kapitel VII, punkt 1, og ellers i samsvar med 

oppgjørsavtale etter punkt 2. 

 

2. Partene er enige om at oppgjøret mellom partene og overdragelse av Eiendommen skal 

gjennomføres i henhold til en særskilt oppgjørsavtale som partene skal utarbeide før overtakelse. 

Oppgjørsavtalen følger som vedlegg 5. 

 

3. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket 

betaling. 

 

4. Selger bekrefter at det ikke er foretatt justeringspliktige investeringer på Eiendommen knyttet til 

merverdiavgift 

IV Selgers mangelansvar 
Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse 

/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelvurdering fravikes avhendingsloven §3-9, slik at det kun 

kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel 

 dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt 

 dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven i § 3-7 

 dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8 

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter 

dette Kjøper. 

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemann som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, 

grunnanalyser, takster etc.) og som er vedlagt denne kontrakt og/eller framlagt av Selger i 

forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. 

Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i 

avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel 

hadde eller burde hatt faktisk kunnskap om. I vedlegg 12 til kontrakten følger en oversikt over 

forhold ved Eiendommen som ikke er nevnt i takstdokumentene , men som Selger har gjort Kjøper 

oppmerksom på. 

Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. 

V Selgers garantier 
1. At Selger er eier og hjemmelshaver til Eiendommen og at Eiendommen kan overskjøtes til 

Kjøper. 

 

2. Selger garanterer at Eiendommen selges fri for enhver pengeheftelse. 



 Side 3 av 6 

VI Heftelser 
1. Kjøper er forelagt utskrift av grunnboka og har gjort seg kjent med den. Eiendommens 

heftelsesbilde vil være som angitt i vedlegg 6. 

 

2. Ringeriks-Kraft skal sikres uhindret adgang til sine tekniske installasjoner på Eiendommen, samt 

rett til å vedlikeholde disse. Det er inngått egen avtale mellom Selger og Ringeriks-Kraft som 

regulerer forholdene. Framtidig hjemmelshaver av Eiendommen overtar forpliktelsene i denne 

avtalen, det vises til vedlegg 7. 

VII Overtakelse 
1. Kjøper har rett til å overta Eiendommen fra xx.xx. 2015, kl xx.xx under forutsetning av at Kjøper 

har oppfylt sine forpliktelser. 

 

2. Selger vil fortsette som leietaker på deler av Eiendommene. Avtalt videre leieforhold mellom 

Selger og Kjøper reguleres i egen leiekontrakt. Det vises til vedlegg 8. 

 

3. Ved overtakelsen skal Selger levere den delen av Eiendommen som ikke leies i ryddig og rengjort 

stand.   

VIII Andre forhold 
1. På oppdrag fra Ringerike kommune har Multiconsult gjennomført miljøteknisk 

grunnundersøkelse for å kartlegge risikoen for forurensninger.  

Rapporten konkluderer med at området generelt fremstår som rent, bortsett fra topplaget((< 1m 

dyp) hvor det er påvist punktvis lettere forurensning. Påvist forurensning ligger godt innenfor 

akseptkriteriene for eksisterende arealbruk «Industri og trafikkarealer». Det vil derfor ikke være 

behov opprydningstiltak slik eiendommen fremstår og benyttes i dag. 

Påvist forurensning er også akseptabelt for eventuelt endring av arealbruk til «sentrumsområder, 

kontor og forretning», og for «boligområder» dersom det utføres mindre tiltaksarbeider. 

Da det er påvist forurensning i grunn må det iht. forurensningsforskriften kap. 2 utarbeides en 

tiltaksplan dersom det skal utføres små eller store terrenginngrep på eiendommen i fremtiden. 

Tiltaksplanen skal redegjøre for forsvarlig håndtering og disponering av forurensede 

gravemasser. 

Utførte undersøkelsene indikerer at omfang av forurensede gravemasser i midlertidig er relativ 

liten, merkostnader knyttet til forurenset grunn vil derfor være av lite omfang for fremtidig 

utbygger. 

Partene har blitt enig om en rimelig kompensasjon for heftelsen på totalt kr 130.000,- eksklusive 

merverdiavgift. Kompensasjonen er basert på kostnader til utarbeidelse av tiltaksplan kr 30.000,-

(estimert kostnad fra Multiconsult) og antatt kr 100.000,- til sanering av eventuell forurenset 

masse. Det økonomiske ansvaret for sanering av eventuell forurenset masse overføres med 

denne kompensasjonen fra Ringerike kommune til Ringerikes kornsilo SA. 
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2. Selger skal sørge for å sanere nedgravde oljetanker på Eiendommene. Fjerning av oljetankene 

skal være gjennomført senest før Selger avslutter sitt leieforhold på Eiendommen i henhold til 

leiekontrakt – dog senest 31.12.2017. 

 

3. Eiendommene som skal overdras, er i dag avsatt til arealformålet offentlig bygning i 

kommuneplanens arealdel. Selger vil foreslå endring av kommuneplanens arealdel når det 

gjelder arealformål for disse Eiendommene, fra offentlig bebyggelse til næringsbebyggelse slik at 

Kjøpers virksomhet blir i samsvar med framtidig endret kommuneplan. Selger tar sikte på å legge 

planen ut til høring og offentlig ettersyn og vedtas i 2015. Selger dekker kostnadene til denne 

endring av kommuneplanen i sin helhet.   

 

4. Dersom kommuneplan ikke endres slik innen 1. januar 2017, har Kjøperen rett til å heve kjøpet.  

Ved heving plikter hver av partene å bidra til restitusjon av de ytelsene de har mottatt fra den 

andre parten. Selger er ved heving av kjøpet ansvarlig for å tilbakebetale kjøpesummen justert 

for endringene i KPI fra Kjøper betalte kjøpesummen frem til tilbakeføring finner sted og Selger 

må også betale tilbake Kjøpers omkostninger, jf. kapitel II, punkt 2. 

 

Kjøper tilbakefører Eiendommen og tilbakebetaler Selger de leieinntektene som er mottatt i 

perioden fra kjøpet og frem til tilbakeføringstidspunktet med fradrag av dokumenterte utgifter, 

herunder vedlikehold, oppgraderinger, forsikringer, samt offentlige avgifter og eiendomsskatt 

som er påløpt i perioden. 

 

5. Selger tar sikte på at området blir regulert i samsvar med den kommende kommuneplanen. Det 

kan ta noe tid. Store tiltak på Eiendommen kan i seg selv utløse krav om reguleringsplan. Kjøper 

er innforstått med at ny plan kan kreve økonomisk deltakelse i etablering av 

trafikksikkerhetstiltak i området, slik som fortau langs Asbjørnsens gate. Kjøper er også 

innforstått med at det gjennom planarbeidet kan bli krav om å nytte grunn til grøntbelte/ 

skjerming mot ny boligbebyggelse.   

 

6. At Eiendommen i perioden fra signering av denne kontrakt til overtakelse drives på sedvanlig 

måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme 

periode ikke treffes andre for Eiendommen vesentlige avgjørelser uten Kjøpers samtykke. 

 

7. Kjøper installerer låsbar port i gjerdet mellom Eiendommene 317/95 og 317/96. Kjøper sørger for 

oppsetting av gjerde mellom silobygg 317/92 og garasjebygg 317/95.  Partene lager en 

situasjonsplan for disponering av utearealet på Eiendommene. Vedlegg 9. 

 

IX Begrensninger i mangels- og garantiansvaret 
Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han 

oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om avtalebruddet vil bli gjort 

gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor 

Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter overtakelse, dog slik at fristen utvides fra 1 

til 3 år for garantibrudd som omfattes av kapitel V, punkt 1. 
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Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig  for indirekte tap. 

X Forsikring 
Selger holder Eiendommene forsikret fram til avtalt overtakelsestidspunkt, vedlegg 10. 

Dersom det oppstår skade på Eiendommen i tiden fram til overtakelse, kan begge parter kreve at 

overtakelsen gjennomføres mot at Kjøper faktisk mottar forsikringsbeløp for skade. 

 

XI Lovvalg og Tvisteløsning 
Alle forhold tilknyttet denne kontrakt reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende denne avtale skal partene søke løst i minnelighet ved forhandlinger. Oppnås 

ikke enighet gjennom skriftlig avtale mellom partene i løpet av 8 uker etter at en part har igangsatt 

slike forhandlinger, kan tvisten av hver av partene kreves avgjort ved ordinær domstolsbehandling 

ved Eiendommens verneting. 

XII Vedlegg  
Vedlagt følger: 

1. Firmaattest -Selger 

2. Firmaattest -Kjøper 

3. Inventarliste Selger tar med ved flytting 

4. Verditakster av Eiendommene 

5. Oppgjørsavtale mellom partene 

6. Grunnboksutskrifter 

7. Avtale mellom Selger og Ringeriks-Kraft 

8. Leiekontrakt mellom Selger og Kjøper 

9. Situasjonsplan for disponering av utearealet på Eiendommen 

10. Forsikringsbevis 

11. Matrikkel – eller målebrev 

12. Beskrivelse av forhold ved Eiendommen som Selger vil gjøre kjent for Kjøper  
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XIII Underskrift 
Denne kontrakt er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og den oppgjørsansvarlige 

beholder ett hver. Kontrakten tinglyses. 

 

 

 

 

Hønefoss den …………………………………………2015 

 

 

 

Selger:         Kjøper: 

 

 

 

Ringerike kommune       Ringerikes Kornsilo SA 



































































Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Eiendom med lager og kontor
Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor)

3513 HØNEFOSS

Gnr. Bnr.
317 95
317 582

RINGERIKE KOMMUNE

Utført av:

Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF

Oppdrag 2015390  Befaringsdato: 18.12.2013

 



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Eiendom med lager og kontor
Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor)

3513 HØNEFOSS
Gnr. Bnr.
317 95
317 582

RINGERIKE KOMMUNE

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring 
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en 
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom 
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt av rekvirent, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka. 
Alle arealene er målt innvendig på byggene med lasermåler, og beregnet utvendig. 
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha 
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i 
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer. 
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold ift bygningsetaten. 

Mandat
Oppdraget er gitt av teknisk sjef Roger Sørslett i Ringerike kommune

Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på en 
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris 
flere sansynlige invenstorer kan være villige til å betale  for eiendommen.

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag: Eiendommen ligger i Asbjørnesensgate, i et område med noe variert 

næringsvirksomhet. Det er en del boliger, flere bilforretninger, lager og 
kommunal virksomhet i tillegg til kornsilo. En del trafikk på dagtid.

Eiendommen består av variert bebyggelse fra kontorer til åpne lager. 
Bygningsmassen er av eldre dato, lite modernisert og tilfredsstiller ikke dagens 
normer. Det er behov for betydelige påkostninger.

I taksten ligger markedsverdien litt over den kapitaliserte verdien på 
eiendommen. Dette viser at det er et stort potensiale i eiendommen med bla. stor 
tomt.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi: Kr 9 000 000

Hønefoss, 04.08.2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniør Tor Gunnar Sand

Takstmann MNTF
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Rekvirent
Rekvirert av: Ringerike kommune v/Roger Sørslett

Besiktigelse, tilstede
Dato: 18.12.2013 - Ingeniør Tor Gunnar Sand  Takstmann

- Eier var ikke til stede ved befaringen  

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 04.08.2015 

Tidligere takst Dato 18.12.2013 
Andre dok./kilder: Rekvirent

Eiendomsdata.no Dato 04.08.2015 

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 317 Bnr. 95 

Gnr. 317 Bnr. 582

Hjemmelshaver: Ringerike Kommune

Tomt: Eiet tomt.  Areal 7 289,5 m²  Opplyst på situasjonskart, gjelder begge bruksnr.

Konsesjonsplikt: Konsesjonsfritt

Adkomst: Kommunal gate

Vann: Kommunalt vann

Avløp: Kommunalt avløp

Regulering: Regulert område

Kommuneplan: Kommuneplan for Ringerike - Soneplan Hønefoss. Merket som 
kommunaltekniske anlegg.

Forsikringsforhold
Kommentar: Forsikringspapirer er ikke fremvist, forsikringspremie er stipulert. 

Forsikringsforhold er ikke sjekket.

Lignings/skattetakst
Ligningstakst: Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst: Skattetakst ikke opplyst

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse: Tomten er flat, og grenser mot Asbjørnsensgate, noe som gir gode 

profileringsmuligheter. En del av tomten er bebygget. Det er ikke sjekket med 
kommunen om utnyttelse og event. bruksendring av eiendommen

Miljø/forurensning: Det er ikke foretatt noe grunnundersøkelser med hensyn på forurensning. På 
eiendommen er det lager og verksted for kommunale maskiner. I taksten er det 
forutsatt at det ikke er noe grunnforurensning.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Bygninger på eiendommen

Garasjer og åpent lager
Byggeår: 1960. Anslått byggeår

Lager og verksted
Byggeår: 1960. Anslått byggeår

Kontor
Byggeår: 1960. Anslått byggeår

Garasjer med vaskehall
Byggeår: 1970. Anslått byggeår

Arealer og anvendelse

Garasjer og åpent lager - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 860 850 Garasje og åpent lager

Sum bygning 860 850

Lager og verksted - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 1 615 1 558 Kaldtlager, verksted

Romhøyde i lager er ca 5,85 meter.

Sum bygning 1 615 1 558

Kontor - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
Kjeller 193 159 2 ganger med trapper opp, vaskerom, fyrrom, skifterom, 

kjellerlager, en bod og bomberom avlåst

Romhøyde ca 2,45 meter.

1. etasje 472 430 Inngangsparti med trapp opp og trapp ned, 
kantine/spiserom, trapperom kjeller, kontorer, toaletter, 
bad/dusj, vaskerom, skifterom

Romhøyde ca 2,75 meter, varierer noe
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

2. etasje 289 258 Gang med trapp opp og trapp ned, kantine/spiserom, 
møterom, toaletter, 3 kontor, arkiv

3. etasje 262 235 Gang med trapp ned, 10 kontorer, toaletter

Romhøyde ca 2,55, varierer noe

Sum bygning 1 216 1 082

Garasjer med vaskehall - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 425 405 Garasjer, vaskehall

Sum bygning 425 405

Gjenstående arbeider/vedlikehold
Vedlikehold: Bygningsdmassen trenger betydelig vedlikehold, oppgradering og 

modernisering.

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Garasjer og åpent lager 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Garasjer og åpent 
lager 

200 Bygning, generelt
Enkelt bygg med noe åpne garasje og noen garasjer som kan lukkes.
Vedlikehold ol:
Generelt lite vedlikeholdt med en del slitasje og elde.
3 garasjeporter er av nyere dato.
Fungerer greit.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Fundamentert på betonggulv.
Vedlikehold ol:
En del slitasje og sprekker i betong

225 Yttervegger
Yttervegger er bindingsverk og pusset murblokker.
Vedlikehold ol:
Lite vedlikeholdt, generelt en del slitasje og elde.

227 Takkonstruksjoner
Yttertak med ensidig fall.
Stålkonstruksjon med tretak tekket med profilerte stålplater.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Yttertak fra byggeår, lite vedlikeholdt, ikke inspisert.

235 Ytterdører og porter
Til 3 garasjer er det leddporter  med bredde ca 3,7 meter og høyde ca 
3,75 meter.
Til en garasje er det foldeport.
Vedlikehold ol:
Leddporter er av noe nyere dato.

Lager og verksted 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Lager og verksted 

200 Bygning, generelt
Bygget består av ett større lager som er kaldtlager og ett verksted som er 
oppvarmet
Vedlikehold ol:
Generelt en del slitasje og elde

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er falt.
Grunnen antas å være leriholdig
Fundamentert på støpt gulv på grunn.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde

225 Yttervegger
Noe stålkonstruksjoner
Yttervegger er murvegger, antar Siporex og noe Leca som er delvis 
pusset. 
Noe kledd med plater
Vedlikehold ol:
En del slitasje og elde, lite vedlikeholdt.

227 Takkonstruksjoner
Yttertak har et svakt fall (saltak).
Stålkonstruksjon med Siporexelementer. Tekket med papp
Vedlikehold ol:
Yttertak er ikke inspisert.

233 Vinduer
Vinduer kun i lager med enkle glass, trekt med plast innvendig.
Vedlikehold ol:
Gamle vinduer, betydelig slitt.

235 Ytterdører og porter
Det er 2 verkstedhaller med 2 foldeporter (bredde ca 3,5 m og høyde ca 
3,7 meter) til hver garasjehall.
Til lagerhall er det en leddport (bredde ca 5,5 meter og høyde ca 4 meter)
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Foldeporter er av noe nyere dato.
Leddport er av nyere dato.

243 Ikke-bærende vegger
Noe delevegger innvendig i Leca.

300 VVS-installasjoner, generelt
Innlagt kommunalt vann og avløp.

330 Brannslokking, generelt
Brannslukking er pulverapparater.

400 Elkraft, generelt
Åpent elektrisk opplegg
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
El.anlegg er av eldre dato

442 Belysningsutstyr
Noe fast belysning i himling.
Vedlikehold ol:
Belysning er av eldre dato

450 Elvarme, generelt
El.oppvarming med el.ovner i himling.
Vedlikehold ol:
El.oppvarming er gammel, ikke sjekket.

729 Andre konstruksjoner
I en verkstedhall er det 1000 kg traverskran
I en verkstedhall er det 3000 kg traverskran.
Vedlikehold ol:
Kranene blir brukt, antar at de er godkjent.

900 Annet
I en verdkstedhall er det smøregrav med avrenning til oljeutskiller.
En verkstedhall er det slukrenne med avrenning til oljeutskiller.
Antar at oljeutskiller er på ca 3 kbm.
Eksosavsug i begge hallene.
Vedlikehold ol:
Oljeutskiller er ikke sjekket.

Kontor 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Kontor 

200 Bygning, generelt
Eldre bygg med kontorer, møterom og garderoberom.
Kun nødvendig vedlikeholdt.
Modent for en total oppgradering og modernisering.

Bygget tilfredsstiller ikke universell utforming.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Generelt lite modernisert. Modent for vedlikehold og oppgradering

210 Grunn og fundamenter, generelt
Antar at grunnen er noe leriholdig.
Fundamentert på en antatt støpt grunnmur.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er støpte dekker og Siporexdekker.

225 Yttervegger
Yttervegger er Siporex som er pusset på begge sider.
Vedlikehold ol:
Yttervegger er ikke etterisolert eller oppgradert.

227 Takkonstruksjoner
Flatt tak med innvendig nedløp.
Tekket med membra med steinbelegg.
Vedlikehold ol:
Yttertak på en del over 1. etasje er inspisert. Resten er ikke inspisert.
Inspisert yttertak var membran veldig bulkete. Usikkert hvor gammel 
membran er.

233 Vinduer
Meste er vinduer fra byggeår med ettlags glass, noen med innervinduer. 
Noen er skiftet til vinduer med 3-lags glass
En del vinduer med utvendige persienner.

235 Ytterdører og porter
Ytterdører er malte  tredører.
I 2. etasje er det terrassedør til luftebalkong. Dobbel dør med 2 stk enkle 
glass.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger er det malte overflater, meste er malt mur.
Til fyrrom er det B30-dør.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

245 Himlinger inklusive taklister
Noen himlinger er nedforet med malte lydplater. Resten er malt betong 
og malt Siporex.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Kjeller betonggulv. Resten er laminat og vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det tett betongtrapp med belegg.
Til en kjeller er det ståltrapp.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Hovedtrapp er bratt og har betydelig slitasje på belegg.

270 Fast inventar, generelt
Kantina har kjøkkeninnredning med furu profilerte fronter.
Vedlikehold ol:
Innredning av noe nyere dato.

300 VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt vann og avløp med vannmåler.
Vedlikehold ol:
Vannrør er jernrør fra byggeår.
Avløp er soilrør fra byggeår.

320 Varme, generelt
Kun elektrisk oppvarming.
Meste er radiatorer med vannbåren varme fra sentralfyr med 9000 liters 
nedgravd glassfibertank.
Vedlikehold ol:
Fyranlegget med sentralfyr for vannbåren varme er gammelt og er 
frakoblet, radiatorer er fjernet.
Det skal være en 9000 liters nedgravd glassfibertank som ikke er sjekket.

330 Brannslokking, generelt
Brannslukking med håndholdte pulverapparater og brannslange i 2. 
etasje.

360 Luftbehandling, generelt
Ventilasjonsanlegget er det noe mekanisk avtrekk, noe motorvifter i 
vegg og noe naturlig avtrekk
Vedlikehold ol:
Ventilasjonsanlegget tilfredsstiller ikke dagens normer.

400 Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.

621 Heiser
Vedlikehold ol:
Bygget har ikke heis.

Garasjer med vaskehall 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

1. etasje
210 Grunn og fundamenter, generelt

Garasjer er det asfaltgulv. Vaskehall støpt gulv.
Vedlikehold ol:
Asfaltgulvet er det en del telehiv.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

225 Yttervegger
Garasjer er det bindingsverk kledd utvendig med stålplater.
Vaskehall er det Siporexvegger og vegger kledd med stålplater.
Vedlikehold ol:
Generelt en del slitasje og elde.

227 Takkonstruksjoner
Yttertak med ensidig fall.
Bæring er limtredrager. Taket er tekket med stålplater.
Vedlikehold ol:
Yttertak er ikke inspisert.

235 Ytterdører og porter
Til garasje er det 8 leddporter (bredde 3 meter, høyde 3,2 meter).
Til vaskehall foldeport (bredde 4 meter og høyde 4 meter)

300 VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt vann og avløp.
I vaskehall er det rist for avrenning. Antar at denne går til oljeutskiller.

360 Luftbehandling, generelt
I vaskehall er det varmluftsvifte.

400 Elkraft, generelt
Innlagt strøm.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

KONTRAKTER/AREALER

Oversikt over leiekontrakter
Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. %

Garasjer og åpent lager
- Garasje

Ringerike kommune 1 860 0 0 12/2014 100
Sum: 860

Lager og verksted
- Lager

Ringerike kommune 1 1 192 0 0 12/2014 100
- Verksted

Ringerike kommune 1 423 0 0 12/2014 100
Sum: 1 615

Kontor
- Kjellerlager

Ringerike kommune Kjeller 193 0 0 12/2014 100
- Kontor

Ringerike kommune 2 289 0 0 12/2014 100
- Kontor

Ringerike kommune 3 262 0 0 12/2014 100
Ringerike kommune 1 472 0 0 12/2014 100

Sum: 1 216

Garasjer med vaskehall
- Garasje med vaskehall

Ringerike kommune 1 425 0 0 12/2014 100
Sum: 425
Total: 4 116

Markedsleie/ledige lokaler
Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. %

Garasjer og åpent lager
- Garasje

Ringerike kommune 1 860 100 86 000 1/0 100
Sum: 860 86 000

Lager og verksted
- Lager

Ringerike kommune 1 1 192 200 238 400 1/0 100
- Verksted

Ringerike kommune 1 423 400 169 200 1/0 100
Sum: 1 615 407 600

Kontor
- Kjellerlager

Ringerike kommune Kjeller 193 100 19 300 1/0 100
- Kontor

Ringerike kommune 2 289 500 144 500 1/0 100
- Kontor

Ringerike kommune 3 262 400 104 800 1/0 100
Ringerike kommune 1 472 600 283 200 1/0 100

Sum: 1 216 551 800
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Garasjer med vaskehall
- Garasje med vaskehall

Ringerike kommune 1 425 250 106 250 1/0 100
Sum: 425 106 250
Total: 4 116 1 151 650

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar 
leiekontrakter:

Det foreligger ingen leiekontrakter. I beregningene er det kun brukt markedsleie 
for tilsvarende eiendommer i området.

Kommentar 
arealavvik:

Arealene er målt med lasermåler innvendig på bygningsmassen. I kjeller 
kontorbygg var det rom som var avlåst. Det kan forekomme arealavvik.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

TOMTEVERDI
Tomteareal: Tomteareal: 7 290 m²
Tomteverdi: Tomteverdi: Kr

Kr 5 100 000
                                                                                                    

Beregnet verdi tomt: Kr 5 100 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Garasjer og åpent lager Kr 5 160 000
Lager og verksted Kr 13 730 000
Kontor Kr 14 590 000
Garasjer med vaskehall Kr 2 550 000

                                                                                                    

Sum normale byggekostnader: Kr 36 030 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 36 030 000
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 28 000 000

                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 8 030 000
Tillegg for normal tomteverdi: Kr 5 100 000

                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 13 130 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 2,62 %
- Inflasjon: -2,50 %

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert 0,12 %,  avrundet: 0,12 %
Risiko 2,00 %
Beliggenhet 1,50 %
Bruksvennlighet 3,00 %
Standard 4,50 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 11,12 %

Forutsetninger nettokapitalisering

Realrenten er nå 0,12%. Kapitaliseringsrenten er satt til ca 11%. Dette indikerer at det er mye 
bygningsmasse med store bygg og med en del slitasje og elde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 317  Bnr. 95  m.fl.  KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Eiendom med lager og kontor - Asbjørnsensgate 12-14 (Lager og kontor), 3513 HØNEFOSS

Brutto leieinntekter

Arealtype Leiekontrakter                    Markedsleie/ledige lokaler          
Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m²

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Garasje 860 860 100 86 000
Garasje med vaskehall 425 425 250 106 250
Kjellerlager 193 193 100 19 300
Kontor 289 289 500 144 500
Kontor 734 734 529 388 000
Lager 1 192 1 192 200 238 400
Verksted 423 423 400 169 200
Sum: 4 116 4 116 1 151 650

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 1 151 650
Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -15 000

Forsikringspremie: -25 000
Forvaltningskostnader pr år: -10 000
Driftskostnader: -15 000
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: -35 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -100 000
Tap ved ledighet, 10 % av markedsleie: -120 000

                                                                                                    

Sum: -220 000 -220 000
Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 931 650

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 931 650
kapitalisert med 11,1 % gir (avrundet) Kr 8 380 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 5 100 000

Normale byggekostnader: Kr 36 030 000
Teknisk verdi: Kr 13 130 000
Kapitalisert verdi: Kr 8 380 000
Yield: % 10,4

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 9 000 000
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 

 

 



 
      

      

      

      

00 6.8.2015 Vurdering av forurensningstilstand NHB NA KEJ 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Strømsø Torg 9 | 3044 Drammen | Tlf 31 30 24 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

RAPPORT  

OPPDRAG HØKA fabrikker, Ringerike kommune DOKUMENTKODE 814416-RIGm-RAP-001 

EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Eiendom OPPDRAGSLEDER Nadja Andreassen 
KONTAKTPERSON Håkon Skougstad UTARBEIDET AV Nina Hestem Berggren 

  ANSVARLIG ENHET 2013 Sør Drammen/Tbg 
Samferdsel og infra GNR./BNR./SNR. 317  /  95 OG 582  /  X  /  Ringerike  

 
 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med mulig salg av Asbjørnsens gata 21, i Hønefoss har Multiconsult ASA, på vegne av 
Ringerike kommune, utført en miljøteknisk grunnundersøkelse av tomten.  

Undersøkelsen har inkludert oppgraving av 7 prøvegroper ved hjelp av gravemaskin, og innsendelse 
av jordprøver for kjemisk analyse.  

Analyseresultatene viser at grunnen på område generelt kan anses som ren, bortsett fra punktvis 
lettere forurensning av topplaget. 

Påvist forurensning i denne innledende undersøkelsen ligger innenfor akseptkriteriene for 
eksisterende arealbruk «Industri og trafikkarealer», samt eventuelt fremtidig endret arealbruk til 
«sentrumsområder, kontor og forretning» ut i fra dagens forurensningssituasjon. Påvist forurensning 
vil også være akseptabel for eventuell endring av arealbruk til boligområder dersom det utføres 
mindre tiltaksarbeider. 

Ved terrenginngrep (små/store) fordrer imidlertid forurensningsforskriften kap. 2 at det i forkant av 
anleggsarbeidene må utarbeides en tiltaksplan, som redegjør for forsvarlig håndtering og 
disponering av forurenset grunn. 
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1 Innledning
I forbindelsemedmuligsalgavAsbjørnsensgata12, i Hønefoss,har MulticonsultASA blitt engasjert
avTekniskforvaltning,EiendomhosRingerikekommune,for å undersøkeforurensningsgradeni
grunn.

I denforbindelseharMulticonsultutført en innledendemiljøtekniskgrunnundersøkelse.Oppdraget
er kvalifiserti henholdtil Multiconsultsstyringssystem,somer bygdopp medprosedyrerog
beskrivelseri samsvarmedkvalitetsstandardNS-ENISO9001-2000.

Foreliggenderapportbeskriverutførte undersøkelsermedvurderingavforurensningstilstandeni
grunn.

Figur1 viserundersøktområde(lilla stiplet linje) (kartgrunnlag:kommunensweb-kart)
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2 Områdebeskrivelse

2.1 Arealbeskrivelse
Undersøktområdet er regulert til industrivirksomheti Hønefosssentrum, ogbeståravgnr/bnr
317/95og582(jf. figur 1).

Eiendommenutgjør total ca.7,5mål tomt, hvor litt under3500m2 beståraveksisterendebygninger.
Områdeter regulerttil industrivirksomhet.

Terrengeter relativt flatt påkote rundt +81,ogtildekketmedasfaltogbygninger.

2.2 Historikk
Deter ikkeutført noenhistoriskkartleggingavområdetpå forhånd.

I følgemottatt informasjonfra oppdragsgiverskalområdethablitt benyttet somkontorvirksomhet,
verksted oglagerfor tekniskdrift frem til 1960-tallet avHØKAfabrikker,somproduserte
jernbanevognerogkarosserier.

I periodenmellom1951og1969skalHønefosssveiseverkstedogsåhaholdt til her.

Områdetble kjøptavkommuneni 1969,ogbenyttesi dagavRingerikekommunestekniske
tjenester.

2.3 Grunnforholdoghydrologi
Randslevameandrerer forbi områdetpåkote +66,mednærmesteavstandtil eiendommenpåca.
150m (luftlinje).Deter usikkerthvor dypt grunnvannsspeiletligger,mendenforventeså påtreffeset
stedmellom1-3 m dybdeunderterreng.

Vannetmigrerernormalt lettesteveimot resipient,i dette tilfellet Randselva.Grøfter,kabeltraséer
ol. vil derfor værepotensiellespredningsveierfor forurensetgrunnvann.

I følgeNGU’skvartærlogiskekart overområdetkangrunnenbeståavfyllmasseroverfluvialeog/eller
havavsetning.

Figur2 Kvartærgeologiskkart overområdet
(kartgrunnlag;ngu.no)
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Detharblitt oppgitt avoppdragsgiverat det finnes4 nedgravdetanker/oljeutskilleravukjentstørrelsepå
området(jf. figur 3)

Figur3 viseroversiktavnedgravdeoljetankerog–utskillerpå området(kartgrunnlag;google.no)

3 Miljøteknisk undersøkelse

3.1 Befaringsbeskrivelse
Denmiljøtekniskefeltundersøkelsenble utført avmiljøgeologMadsTrulssen, medgravemaskinfra
Ringerikekommuneden26.juni 2015, i sologvarmt vær.

Feltarbeidetble utført i samsvarmedprinsippenebeskreveti Miljødirektoratesveiledninger(SFT
91:01,SFT99:01ogTA-2553).

Plasseringenavprøvepunkteneble valgtut fra enhelhetsvurderingbasertpåeksisterendebygninger,
samtnedgravdeledningsnettog tankeri grunn.Prøvepunktenesplasseringer vist påfigur 4, ogfoto
avdeler avområdeti figur 5.

Alleprøvepunktenehaddeasfaltdekke,somble skjærtvekkfør prøvetaking– bortsett fra PG6som
haddegrusdekke.

Prøvepunkteneble gravdnedtil naturliggrunneller grunnvannsspeil.Masseneble beskreveti felt
medhensynpå lukt, tekstur, fargeogeventueltinnholdavsynligforurensningeller lukt. Detaljert
beskrivelseavjordprofileneer vist påvedlagtetegninger(jf. 814416-RIGm-TEG-001tom -007).

Topplagetbestodgenereltavet tynt lagmedbærelagsmasse(0,1- 0,3m tykkelse)overfyllmasser
ellernaturliggrunn.Detble ikkeregistrert lukt eller synligtegntil forurensningi jordmassene.

• Bærelagsmassenevariertei innholdfra sandiggrus,grusigsandtil grusogpukk,bortsett fra i
PG2hvor lagetikkeble observert.

• Fyllmasseneble påtruffet i PG2,PG3,PG5ogPG6medvarierendetykkelsefra 0,3- 0,8m, og
vekslendeinnholdavsand,grusogsteini deulikeprøvegropene.Detble ikkepåtruffet
bygningsrestereller avfalli prøvegropene,bortsett fra enenkeltmetallbit i PG3somantaså
beståavstedegenomrørt naturliggrunn/fyllmasse(sandmedavrundetesteiner).Felt

Oljeutskiller

Fyringstank
(glassfiber)

Dieselogbensin
tanker(stål)
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undersøkelsen kunne ikke stadfeste hvorvidt massene var omrørt naturlig grunn fra 
nærliggende område eller tilkjørt fra ukjent opprinnelse sted. 

• Naturlig grunn bestod hovedsakelig av sand, med noe innhold av silt. 

Grunnvannsspeil ble påtruffet i den østre delen av området i PG2 og PG3 på hhv. 1,7 m og 2,2 m 
under terrengoverflaten. Det var ingen tegn til olje på vannoverflaten. 

Avstand til fjell er ikke kartlagt. 

3.2 Prøvetaking og analyser 
Representative jordprøver ble pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. 

På bakgrunn av observasjoner i felt ble totalt 13 jordprøver analysert for variert innhold av relevante 
kjemisk parametere, bl. a arsen, tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16), 
polyklorerte bifenoler (PCB7), mineraloljekomponenter (THC) og totalt organisk karbon (TOC). En av 
prøvene ble også renset for humus på laboratoriet før analyse av oljeinnhold, for å redusere bidrag 
av organisk innhold som kan gi misvisende resultat av oljeforbindelser. 

Alle innsendte jordprøver er analysert ved ALS Laboratory Group Norway AS, som har akkreditering 
for slike analyser. En sammenstilling av relevante resultater fra de analyserte jordprøvene er gjengitt 
i tabell 1, og analyserapporten er vist i sin helhet i vedlegg A.  

4 Tilstandsvurdering av grunn 

4.1 Generell informasjon 
Det er ingen lover eller forskrifter som regulerer konkret omfang av miljøtekniske 
grunnundersøkelser ved kjøp og salg av eiendommer. Det kan imidlertid benyttes Miljødirektoratets 
veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA-2553/2009) for å synliggjør 
forurensningstilstand i grunnen, også med tanke på at veilederen kan komme til anvendelse ved en 
senere utbygging av eiendommen. Veilederen definerer ulike tilstandsklasser for forurenset grunn, 
som også benyttes som veiledende grenser for hvilke nivåer som er akseptabelt av miljøgifter i 
grunnen ved ulike arealbruk. Øvre grense for tilstandsklasse 1 (TKL1) representerer normverdi for 
«ren jord» (jf. Forurensningsforskriften kap. 2, vedlegg 1).  

Det vil si at dersom det påvises konsentrasjoner over TKL1, for en eller flere av de analyserte stoffene 
i en prøve, er massene i dette punktet/området definert som forurenset grunn og kan dermed ikke 
disponeres fritt utenfor eiendommen. Dette utløser også krav om utarbeidelse av tiltaksplan ved 
terrenginngrep (små/store) iht. forurensningsforskriften kap. 2. 

Dagens eiendom ligger under arealbruk «industri og trafikkareal». På slikt arealbruk er det iht. 
veilederen forsvarlig å la forurensning tom TKL3 bli liggende igjen på tomta.  I tillegg kan løsmasser 
med forurensning tom TKL4 og TKL5 bli liggende igjen i dypereliggende lag (>1 m dyp/under 
bygninger ol.) dersom en stedsspesifikk risikovurdering tilsier at det er akseptabelt. 
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Figur4 viseromtrentligplasseringavprøvepunktene, medfargelagthøyesteanalyseresultati prøvepunktet(jf. TA-
2553/2009).Indrefirkant viserøvremeter,og ytre firkant underliggendelag. Undersøktområdeer vistmedlilla
markering(kartgrunnlag:kommunensweb.kart).

Figur5 viserfoto av områdettatt 26.06.15,medomtrentligplasseringav prøvepunktene1-5
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Tabell 1 Tilstandsvurdering av prøvepunktene med klassifisering etter høyeste påviste tilstandsklasser og vurderinger iht. TA-2553/2009 angitt i mg/kg TS og TA-
1629/99 
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   Normverdi   <8 <60 1,5 50 100 1 60 200 <0,1 <2 <0,01 i.n i.n. <50 i.n. i.n. <100 

PG1a 0-0,2 

Bæ
rla
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m
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 Mørke bruk grus og sand 97  2 23 0,2 12 21 0,01 16 178 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 72 72 

PG4a 0-0,3 Sand og grus 95  0,6 74 0,14 19 20 0,02 14 621 <0,010 0,106   n.d. <10 <10 45 45 

PG6a* 0-0,2 Sandig grus 97,5  <0.5 14 <0.05 26 29 0,09 20 94 <0,010 0,011   n.d. <10 <10 50 50 

PG7a 0-0,2 Grus og sand 97,4  9 22 0,15 16 31 0,02 18 294 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 39 39 

PG2a 0-1 

Fy
llm

as
se

 

Vekslende grus, sand, 
finsand/silt - trerester 

89,6 <0.20 <0.5 21 <0.05 12 16 0,01 13 39 <0,010 n.d. 0,043 n.d. n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG2b 1-2 93,4  <0.5 14 <0.05 13 15 <0.01 14 38 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG3b 0,2-1 

Stein, grusig sand (metallbit) 
95,4  <0.5 11 <0.05 14 10 <0.01 15 40 <0,010 n.d. 0,0091 n.d. n.d. <10 <10 <10 n.d. 

PG3c 1-1,7 95,8  0,7 11 <0.05 13 10 <0.01 13 30 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG5a 0,1-08 Vekslende, mørke brun sand 

m/noe stein/grus 95,8  3 14 0,26 6,2 17 0,01 14 45 <0,010 0,01 0,0046 n.d. n.d. <10 <10 <10 n.d. 

PG6b 0,2-06 Mørke brun sand, løs 96,5  3 6 0,27 6,2 17 0,01 15 29 <0,010 n.d. n.d. n.d. n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG1b 0,2-1 

N
at

ur
lig

 
gr

un
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Grå sand 96,1  <0.5 5 <0.05 9,9 11 <0.01 11 23 <0,010 0,013   n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG4b 0,3-0,6 Grå, fast, fin sand 83,5  <0.5 7 <0.05 14 6,5 0,02 11 28 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 <10 n.d. 
PG7b 0,2-1 Omrørt fin sand/silt 85,9  <0.5 8 <0.05 12 15 0,01 12 45 <0,010 n.d.   n.d. <10 <10 <10 n.d. 

*  renset for humus før oljeanalyse  
<  mindre enn deteksjonsgrensen 
n.d.  ikke påvist («not detected»)   
i.n. ingen egen norm for denne kategorien
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4.2 Analyseresultater 
Analyseresultatene viser at grunnen på område generelt kan anses som ren, bortsett fra punktvis 
lettere forurensning av topplaget. 

Det ble kun påvist lettere forurensning av tungmetaller (kun bly og sink) i tilstandsklasse 2 og 3 i 
bærelagsmassene under asfaltlag, hhv. i PG7 og PG4. I tillegg ble det påvist PCB i tilstandsklasse 2 i 
fyllmassene i PG2. Det ble ikke påvist forurensning i de resterende analyserte jordprøvene fra PG1, 
PG3, PG5, PG6 eller fra naturlig grunn. 

Funnet forurensning foreligger kun i lave konsentrasjoner og er lokal begrenset til bærelagsmasser 
0,1-0,3m under asfaltlaget. Funnet PCB innhold i dypereliggende fyllmassene er punktuell og 
fremstår som ikke representativ for løsmasser ellers på område.  

5 Konsekvenser for videreutvikling/salg 
Grunnen på område fremstår generell som rent, bortsett fra topplaget (< 1m dyp) hvor det er påvist 
punktvis lettere forurensning. Påvist forurensning ligger godt innenfor akseptkriteriene for 
eksisterende arealbruk «Industri og trafikkarealer». Det vil derfor ikke være behov opprydningstiltak 
slik eiendommen fremstår og benyttes i dag.   

Påvist forurensning er også akseptabelt for eventuelt endring av arealbruk til «sentrumsområder, 
kontor og forretning», og for «boligområder» dersom det utføres mindre tiltaksarbeider. 

Da det er påvist forurensning i grunn må det iht. forurensningsforskriften kap. 2 utarbeides en 
tiltaksplan dersom det skal utføres små eller store terrenginngrep på eiendommen i fremtiden. 
Tiltaksplanen skal redegjøre for forsvarlig håndtering og disponering av forurensede gravemasser. 
Utførte undersøkelsene indikerer at omfang av forurensede gravemasser i midlertidig er relativ liten, 
merkostnader knyttet til forurenset grunn vil derfor være av lite omfang for fremtidig utbygger. 

Tiltaksplanen skal sendes inn til Ringerike kommune for godkjenning, senest sammen med IG. Det er 
viktig å være oppmerksom på at godkjent tiltaksplan skal foreligge før eventuelle inngrep 
igangsettes. 
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Prøvepunkt: PG1 Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse  

                

0-0,2 PG1a Nei BM: mørke brun grus/sand iblandet silt/leire 
0,2-1 PG1b Nei NG: grå sand, m/innslag av silt/leire 

1-1,9 PG1c Nei Ensgradert, grå sand 

Avsluttet graving i naturlig grunn 

 

 
 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 
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Prøvepunkt: PG2 – i nærheten av oljeutskiller Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse  

                

0-1 PG2a Nei FM: vekslende grus, sand, finsand/silt. 
Innslag av trerester i topplag. 
Lommer med sand og innslag av små stein 

1-2 PG2b Nei 

2-2,2 PG2c Nei Fuktig sand, grus 

Avsluttet graving i naturlig grunn 

 

 
 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 
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Prøvepunkt: PG3 Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse            

     

0-0,2 PG3a Nei BM: faste dekkmasser 
0,2-1 PG3b Nei FM: grusig, sand m/avrundet stein 

Metallbit rundt 1 m. 1-1,7 PG3c Nei 

Avsluttet graving ved grunnvannsspeil – ingen synlig olje 

 
 

 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet
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Prøvepunkt: PG4 Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse           

       

0-0,3 PG4a Nei BM: sand og grus 
0,3-0,6 PG4b Nei NG: fast, grå, fin sand 

Avsluttet graving i naturlig grunn 

 
 

 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 



 
 multiconsult.no 

 

                
Rev.    Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. 

JORDPROFIL PG5 
Original format 
A4 

Fag 
 

Tegningens filnavn 
814416-RIGm-TEG-01-07 Jordprofiler 

HØKA fabrikker 
RINGERIKE KOMMUNE 
INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE 

Målestokk 
 
 

 

 

Strømsø Torg 9 – 3044 DRAMMEN 
Tlf. 31 30 24 00 – multiconsult.no 

Dato 

04.08.15 
Konstr./Tegnet 
NHB  

     
 

      
 

Dato 

04.08.15 
Oppdrag nr.  

814416 
Tegning nr.  

814416-RIGm-Tegn-005    

Rev. 

00 
 

 
Prøvepunkt: PG5 Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse        

          

0-0,1  Nei BM: fast leire 
0,1-0,8 PG5a Nei FM: mørke brun sand, noe stein/grus – 

vekslende inhomogen 
0,8-1 PG5b Nei NG: homogen, fast/hard, lys grå/brun fin 

sand 
Avsluttet graving i naturlig grunn 

 
 

 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 



 
 multiconsult.no 

 

                
Rev.    Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. 

JORDPROFIL PG6 
Original format 
A4 

Fag 
 

Tegningens filnavn 
814416-RIGm-TEG-01-07 Jordprofiler 

HØKA fabrikker 
RINGERIKE KOMMUNE 
INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE 

Målestokk 
 
 

 

 

Strømsø Torg 9 – 3044 DRAMMEN 
Tlf. 31 30 24 00 – multiconsult.no 

Dato 

04.08.15 
Konstr./Tegnet 
NHB  

     
 

      
 

Dato 

04.08.15 
Oppdrag nr.  

814416 
Tegning nr.  

814416-RIGm-Tegn-006    

Rev. 

00 
 

 
Prøvepunkt: PG6 Dekke: Grusdekke 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse                 

 

0-0,2 PG6a Nei BM: fast sandig grus 
0,2-0,6 PG6b Nei FM: løs, mørke brun sand 
0,2-0,9 PG6c Nei NG: fast leirig fin sand/silt – noe vekslende 

Avsluttet graving i naturlig grunn 

 

 
 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 



 
 multiconsult.no 

 

                
Rev.    Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. 

JORDPROFIL PG7 
Original format 
A4 

Fag 
 

Tegningens filnavn 
814416-RIGm-TEG-01-07 Jordprofiler 

HØKA fabrikker 
RINGERIKE KOMMUNE 
INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE 

Målestokk 
 
 

 

 

Strømsø Torg 9 – 3044 DRAMMEN 
Tlf. 31 30 24 00 – multiconsult.no 

Dato 

04.08.15 
Konstr./Tegnet 
NHB  

     
 

      
 

Dato 

04.08.15 
Oppdrag nr.  

814416 
Tegning nr.  

814416-RIGm-Tegn-007    

Rev. 

00 
 

 
Prøvepunkt: PG7 – ved oljetang av galssfiber Dekke: Asfalt - forskjæret 
Dybde (m) Prøve LSF Beskrivelse            

     

 

0-0,2 PG7a Nei BM: grus og sand 
0,2-1 PG7b Nei ONG: leirig, fin sand/silt 
1-1,9 PG7c Nei 

Avsluttet graving i naturlig grunn 

 
 

 
 
 
 
 
Tegnforklaring: 
BM: bærelagsmasser (sand, grus og pukk ol.) 
FM: fyllmasser (silt, sand, grus ol.) 
NG: naturlig grunn/omrørt naturlig grunn 
LSF: lukt eller synlig forurensning 
XXX: antatt fjell eller stor stein 
 
Analyserte prøver er fargekodet iht. høyeste påviste tilstandsklasse i TA-2553  

1 2 3 4 5 

For analyse resultater, se vedlagte analyserapport fra laboratoriet 

 



Høka fabrikker, Ringerike kommune  multiconsult.no 

  Vedlegg A - Analyserapport 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9865-1   Arkiv:   

 

Bosetting av flyktninger i 2016 - 2019  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune vedtar å bosette 100 flyktninger i 2016, herav 25 enslige barn og unge. 

Av disse skal fem være under 15 år. 

 De plantall IMDi foreslår for 2017 skal være førende for kommunens bosetting i 

2017, med til sammen 130 flyktninger, herav 30 enslige barn og unge. Av disse skal 

åtte være under 15 år. 

 Familiegjenforeninger kommer i tillegg til anmodningen for 2016 og plantall for 

2017. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok endelig anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 

fra IMDi, datert 16.11.2015 den 24.11.2015, med svarfrist 31. desember 2015. Med 

bakgrunn i vedtatt møteplan for Ringerike kommune legger rådmannen, i samråd med 

ordfører saken direkte fram i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har oppjustert 

tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette minst 18 000 

flyktninger i 2016. Det er økning på nær 30 prosent sammenlignet med tidligere anmodning 

på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 21 000 flykninger, 

som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med tidligere plantall på 13 200. 

Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige) 

som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette minst         

4 400 enslige mindreårige i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 7 000 



enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år. På denne 

bakgrunn går IMDi ut med en anmodning til alle bosettingskommuner om også å bosette 

enslige mindreårige.  

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi Ringerike kommune om å 

ta imot 100 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige barn og unge og 5 av disse under 15 år. 

Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år. 

Anmodningstallet inkluderer også disse. 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen om å legge til 

grunn et foreløpige plantall for 2017 på minst 130 flyktninger i 2017, hvorav minst 45 

enslige barn og unge, og minst 8 av disse under 15 år.  

IMDi ønsker å understreke betydningen av presise vedtak for antallet flyktninger som 

kommunen skal bosette. Vedtak må fattes uten forbehold. IMDi ber videre om at det ikke 

fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å 

gjennomføre bosettingsarbeidet. Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å realisere 

bosettingsplassene i 2016, ber IMDi om at ubenyttede plasser overføres til bosetting i 2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil presisere at det hersker stor usikkerhet om de framtidige prognoser for 

bosetting. Det er usikkert hvordan de tiltak land i Europa har iverksatt for å begrense 

flyktningestrømmen vil virke for Norges vedkommende. Likeens de nye regler som er 

vedtatt i Norge i forhold til om asylsøknad vil bli innvilget eller ikke. Selv om det kommer 

store flyktningestrømmer til Norge for tiden (ca. 2000 flyktninger/uke) er det usikkert hvor 

mange av disse som får positivt vedtak om bosetting. Det er kun disse som skal bosettes i 

kommunene. 

Kommunestyret er tidligere varslet om at en økning i antall flyktninger som skal bosettes i 

Ringerike kommune kunne påregnes. De signaler som kommer fra Europa og gjennom 

sosiale medier viser med all mulig tydelighet at dagens flyktningkrise er stor, og kommer 

ikke til å avta med det første. Særlig innenfor segmentet «Enslige Mindreårige» flyktninger 

(EM) er økningen stor, og prognosene er progredierende. For å kunne ivareta en forsvarlig 

bosetting av flyktninger i 2016, er følgende tiltak iverksatt i kommunen: 

 Helseavdelingen ved Hvalsmoen asylmottak er flyttet over i nye og bedre lokaler. 

Bemanningen er økt, slik at avdelingen nå skal være i stand til å håndtere den økning 

som måtte kunne påregnes. Samarbeidet med Vestre Viken HF er tett og godt. 

 Det er vedtatt at flyktningetjenesten i Jevnaker og Ringerike kommuner skal slåes 

sammen. Denne prosessen vil være ferdig ved årsskiftet. Flyktningetjenesten 

organiseres fra januar 2016 under Læringssenteret (som har ansvaret for 

introduksjonsprogrammet), og tjenestene samordnes. Kapasiteten utvides med flere 

«programrådgivere». 



 Dagens smittevernkontor utvides/styrkes både med lege, sykepleier og 

helsefagarbeider, og det opprettes et «migrasjonshelsekontor. 

 Det skal foreligge en behovsstrategi for boligtilbud ved årsskiftet, som tar høyde for 

økningen innen mindreårige flyktninger. Det er allerede planlagt en «barnebolig» i 

Færdenmarka, og det kan være behov for flere bofellesskap innen denne kategorien. 

Mindreårige under 15 år kan også håndteres i fosterhjem. Et mulig samarbeid med 

Ringerike Folkehøyskole drøftes også, slik at unge fra 15-18 år kan starte sitt 

opphold i Norge med et år på folkehøyskole. Rådmannen vil komme tilbake til dette 

dersom dette kan la seg realisere. 

Økonomiske konsekvenser (alle tall i 2015-kroner) 

Tiltakene som iverksettes vil generere merkostnader, samtidig som økt bosetting vil 

generere større overføringer fra staten. Satsene for overføringer til bosetting ser i dag slik ut: 

Integreringstilskudd  

År 1: kr. 182 000,-/ barn eller voksen. For enslig mindreårig er satsen 1. år kr. 182 000,- og 

for enslig voksen kr. 232 000,-. 

År 2: kr. 210 000,-/flyktning 

År 3: kr 157 000,- /flyktning 

År 4: kr.  82 000,- /flyktning 

År 5: kr.  70 000,- /flyktning 

Barnehagetilskudd: kr. 24 400,- (engangstilskudd) 

Eldretilskudd: kr 157 500,- (engangstilskudd) 

Personer med kjente funksjonshemminger: Enten et engangstilskudd på kr. 175 900,-, eller 

det kan i særlig ressurskrevende tilfeller etter søknad innvilges et tilskudd på kr. 1 080 000,-

/år i inntil 5 år. 

I tillegg til dette er det varslet at det vil bli utbetalt et engangstilskudd på kr. 100 000,-

/mindreårig flyktning, pluss kr. 50 000,-/flyktning kommunen bosetter ut over anmodningen 

for 2015 (denne var på 71 flyktninger). Rådmannen vil derfor komme tilbake til 

finansieringen av tiltakene i 1. tertial 2016, og anbefaler kommunestyre å fatte vedtak i tråd 

med anmodningen. 

 

Vedlegg 

 Ringerike kommune - Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017. 

 

 

 Ringerike kommune, 30.11.2015 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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Brevet bes distribuert til ordfører, rådmann og 

flyktningtjenesten  

 

 

 

DERES REF VÅR REF DATO 

 15-04547-1.pha 16.11.2015 

 

Ringerike kommune - Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 

i 2016 og 2017. 

 

IMDi viser til tidligere anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 sendt 

14.08.2015. I dette brevet oppdateres anmodningen til kommunen for 2016 etter at 

bosettingsbehovet for 2016 har økt. 

Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt 

behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger 

spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere 

har anmodet kommunene om.  

Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har 

oppjustert tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette 

minst 18 000 flyktninger i 2016. Det er økning på nær 30 prosent sammenlignet med 

tidligere anmodning på 14 000 for 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til 

minst 21 000 flykninger, som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med 

tidligere plantall på 13 200. For mer informasjon om behovet for bosetting av 

flyktninger, se IMDi sine hjemmesider www.imdi.no/bosettingsbehov. 

Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige 

mindreårige) som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov 

for å bosette minst 4 400 enslige mindreårige i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er 

oppjustert til minst 7 000 enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige 

mindreårige er under 15 år. På denne bakgrunn går IMDi ut med en anmodning til 

alle bosettingskommuner om også å bosette enslige mindreårige.    

 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen 

om å ta imot 100 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige barn og unge og 5 av 
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0031 OSLO 
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Storgata 16 

Internett: 

www.imdi.no 

E-post: 
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Sentralbord: 

24 16 88 00 

Telefaks: 

24 16 88 01 

Org.nr: 

987 879 696 

Bankkonto: 

7694.05.12693 
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disse under 15 år. Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger under 15 år. Anmodningstallet inkluderer også disse. 

 

På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen 

om å legge til grunn følgende foreløpige plantall for 2017:  

 

 Minst 130 flyktninger i 2017, hvorav minst 45 enslige barn og unge, 

og minst 8 av disse under 15 år. Bufetat har ansvar for bosetting av 

enslige mindreårige flyktninger under 15 år. Plantallet inkluderer også 

disse. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og 2017. IMDi vil i 

løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige 

anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.   

 

IMDi ønsker å understreke betydningen av presise vedtak for antallet flyktninger som 

kommunen skal bosette. Vedtak må fattes uten forbehold. Vi ber om at det ikke 

fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å 

gjennomføre bosettingsarbeidet. Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å 

realisere bosettingsplassene inneværende år, ber vi om at ubenyttede plasser 

overføres til neste års bosetting. 

 

Økonomi og rammevilkår 

I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer om økte asylankomster foreslår 

regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslig mindreårig 

flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som 

kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet om for 2015. 

For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene som følger med bosetting av 

flyktninger, se IMDi sine hjemmesider (www.imdi.no). 

 

Kontakt med IMDi om anmodningen 

IMDi deltar gjerne på møter med kommunene om bosetting av flyktninger. Dersom 

kommunen ønsker mer informasjon om anmodningen eller om bosetting av 

flyktninger generelt, ta gjerne kontakt med IMDi Indre Øst ved undertegnede. 

 

For å legge til rette for en mest mulig forutsigbar bosetting i 2016, ber vi om 

kommunens svar innen 31.12.2016. Vedtaket bes sendt skriftlig og på e-post til IMDi 

post@imdi.no med kopi IMDi v/Petter Hansen pha@imdi.no og til KS v/Nina Gran 

nina.gran@ks.no. 

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid! 

 

Med vennlig hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

 

Christine Moe Grav 

 

   Petter Hansen 
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regiondirektør IMDi Indre Øst 

 

   seniorrådgiver  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 

 

Kopi: KS og Fylkesmannen. 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9590-2  Arkiv: 154  

 

Sak: 121/15 

 

Trekkrettighet for 2016 - Kommunens likviditetssituasjon  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

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

i 2016. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9590-1   Arkiv:   

 

Trekkrettighet for 2016 - Kommunens likviditetssituasjon  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

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

2016. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Likviditetsbudsjettet for 2016 viser en liten bedring i situasjonen sammenlignet med 2015.  

Det er likevel flere forhold som gjør at det er behov for å ha en trekkrettighet i 2016 

tilsvarende den i 2015. På bakgrunn av utarbeidet likviditetsbudsjett for 2016 foreslås det å 

søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner. 

 
 

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

betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og 

verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder. 

 

Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig. Et vesentlig 

akkumulert underskudd bygget seg opp og fondsmidler ble redusert til et minimum. Nå er 

underskuddet dekket inn, men i balansen er det i stedet aktivert (eiendelsført) et stort 

akkumulert premieavvik. 

 

En raskere inndekning av underskudd har vært mulig som følge av inntektsføringer av nye 

produserte premieavvik, spesielt i årene 2012 og 2014. Disse årlige inntektsføringene gir 

ingen nye penger i kassa. Kommunen er derfor fortsatt i en svak likviditetsstilling og må 

lånefinansiere alle investeringer og søke om ny trekkrettighet. 



 

For å sikre at kommunen til enhver tid i 2016 kan betale sine forpliktelser, er det fortsatt 

nødvendig med en trekkrettighet, eller kassakreditt. Denne må godkjennes av 

Fylkesmannen, så lenge Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.  

  

 
Beskrivelse av saken 
Likviditetssituasjonen i 2015 

Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2015. 

Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt hovedsakelig på grunn av ekstra gunstig 

pensjonspremie i år og lavere investeringsfremdrift enn planlagt. I tillegg har noen av 

midlene til Fossefondet vært plassert på konsernkontoen i deler av året, og dette kan også ha 

avhjulpet situasjonen noe. 

 

Høyere utbytte fra RingeriksKraft, lavere renteutgifter og ikke minst lavere pensjonspremie 

ville alene gitt et likviditetsmessig overskudd på om lag 50 mill. kroner. Disse fire faktorene 

bidrar i høy grad til forbedringen av kommunens likviditet.  

 

2015 har vært et unntaksår når det gjelder premieavvik da det etter all sannsynlighet 

produseres et negativt premieavvik inneværende år. Det er positivt for kommunen fordi den 

ikke pådrar seg ytterligere amortiseringskrav som følge av årets premieavvik. 

 

Midler på konsernkontoen er ikke betryggende store sett i lys av kommunens størrelse, men 

på nåværende tidspunkt ser det ut til at trekkrettigheten ikke må benyttes inneværende år.  

 

Likviditetsbudsjett for 2016 

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

utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2016 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom 

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

grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 

2016. 

 

Situasjonen ser ut til å være mest anstrengt i starten av året. Likviditetsbudsjettet for 2016 er 

imidlertid bare et foreløpig anslag på utviklingen, og avhenger blant annet sterkt av 

investeringstakten. Periodisering av investeringsbudsjettet er basert på enkle forutsetninger, 

og det er klart at jo større investeringsomfang, desto større konsekvenser av avvikende 

fremdrift.  

 

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

oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige 

usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2016 og den løpende 

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

budsjettet for 2016 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha 

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

mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2016, slik den 

nå kan se ut til å bli. 

 

Behov for trekkrettighet i 2016 

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



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

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

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

Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største 

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

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

denne utbetalingen hver måned. 

 

 

Økonomiske forhold 
Det inngår i kommunens nye hovedbankavtale med DNB at kommunen skal ha en 

trekkrettighet. DNB krever en årlig provisjon på 0,02 prosent av kredittrammen. Kostnaden 

for å ha en trekkrettighet i DNB på 150 mill. kroner utgjør kr 30.000,-.  

 

Den faktiske bruken av trekkrettigheten har en kostnad for kommunen i form av 

renteutgifter. Rentesatsen er Nibor 3 mnd + p.t. 0,60 prosent. I rådmannens 

grunnlagsdokument er det ikke budsjettert med renteutgifter for bruk av trekkrettighet i 

2016, da målet er å unngå bruk av denne. Men risikoen for bruk er til stede, og mangel på 

likvide midler kan gi store konsekvenser. Det er derfor naturlig for kommunen å ha en 

trekkrettighet som er stor nok til å dekke løpende forpliktelser. 

 

Rådmannens vurdering 
Basert på likviditetsbudsjettet for 2016 vil rådmannen anbefale at det søkes om en 

trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2016. 

 



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

nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i første 

kvartal 2016, men likviditetsutviklingen avhenger av tidspunktet for når bruken av de 

ubrukte lånemidlene inntreffer. Fremstillingen bygger på mange usikre verdier, blant annet 

inngangsverdien i 2016, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på investeringene i 2016. 

 

Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2016 er hele 

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

likviditetsbudsjettet. 

 

Kommunen ser det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om en trekkrettighet som er 

tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. I tillegg vet man at premieavviket er 

en medvirkende årsak til at akkumulert underskudd er nedskrevet. Etter rådmannens 

vurdering er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større likviditetsbuffer.  

 

Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2016.  

  

 

Vedlegg 

 

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, 18.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1129-8  Arkiv: 033  

 

Sak: 52/15 

 

Temamøte  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Orienteringer om: 

 

 Pasient og brukerombudets rolle og mandat v/ Anne-Lene E. Arnesen. 

 

 Influensautbrudd vinteren 2014/2015 ved sykehjemmene i Ringerike 

v/kommuneoverlege Karin Møller   

 

 Årsrapport for energi og klimaplan v/Marius Monsen Ragnøy, Rambøll, Jamal Karim, 

Ringerike kommune og Trond Henriksen, Energikanalen. 

 

Presentasjonene vedlegges saken. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 30.04.2015: 

 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 

 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1129-23   Arkiv: 033  

 

Møteplan for 2016  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Møteplan for 2016 vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan for 2016. 

 

 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Møteplan 2016 – Ringerike kommune  

MØTE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Kommunestyre 28 25 31 28 26 30 
  

01 
29 27 24  

Formannskap 19 16 15 19 10 
6+7   
21 

 
23 20 11+18 15  

Hovedkomiteen Miljø- og areal 18 15 07 04 02 06 
 

15 05   03 07 
 Hovedkomiteen helse, omsorg, velferd 

 
02 08 05 03 07 

  
16 04 08 

 Hovedkomiteen oppvekst og kultur 
 

03 09 06 04 08 
  

07 05 09 
 Kontrollutvalget  

            Eldrerådet 
 

02 
 

05 
 

07 
  

16 31  
 Ungdomsrådet 

 
02 

 
05 

 
07 

  
16 31  

 Råd for funksjonshemmede 
 

02 
 

05 
 

07 
  

16 31  
 Barn og unges kommunestyre 

  
16 

         Inkluderings- og integreringsråd  01  11 30   29  31   

    

 

        

Skoleferier uke 

Vinter-
ferie  

29.2-4.3 

Påske-
ferie 

21-28.3 

Høst-
ferie 

3-7.10 

         Formannskapets budsjettkonferanse 6.juni 7.juni 
          FS presentasjon av budsjett 11.okt 

           FS Behandling av budsjett 18.okt            

FS Budsjett 2017 ut på høring 
19.okt-
4.nov 

           FS innstilling budsjett 2017 15.nov 
           KS Vedta budsjett for 2017 samt 

(handlingsplan 2017-2020) 24.nov 
           

 

Ringerikstinget  
Møte blir i mai el juni samt november  - 
dato kommer senere 



 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9600-2  Arkiv: 151 &13  

 

Sak: 122/15 

 

Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2016-Handlingsprogram 2016-2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Etter en kort gjennomgang tas høringsuttalelsene til budsjett 2016 og Handlingsprogram 

2016-2019 til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Forslag fra ordfører: 

 

Etter en kort gjennomgang tas høringsuttalelsene til budsjett 2016 og Handlingsprogram 

2016-2019 til orientering. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9600-1   Arkiv:   

 

Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2016-Handlingsprogram 2016-

2019  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Høringsuttalelser til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
Formannskapet behandlet Budsjett for 2016 og Handlingsprogram for 2016-2019 i møte 3. 

november 2015. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-

2019 samt Betalingsregulativ for 2016 lagt ut til offentlig høring i perioden 4. november til 

17. november 2015.  

 
Beskrivelse av saken 
Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 28 høringsuttalelser hvor 3 er møteprotokoller 

fra AMU, Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede. 

 

Generelt peker nesten samtlige uttalelser på lav bemanning både når det gjelder barnehage, 

helse og omsorg, helsetjenester, psykisk helse og skoler. 

 

De aller fleste uttalelsene dreier seg om barnehage og bemanningssituasjonen der. Plassering 

av ny barnehage blir også berørt i enkelte av uttalelsene. 

 

Noen uttalelser uttrykker bekymring for kommunens planlagte investeringstakt og hvordan 

dette vil påvirke driftsnivået og de økonomiske utfordringene i årene fremover. 

 

I denne beskrivelsen er kun hovedpunktene tatt med. Se vedlagte dokument for ytterligere 

detaljer. 



 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019.  

 

Vedlegg 
Samledokument høringsuttalelser 

Høringsuttalelse fra Venstre (utsatt frist – mottatt 19/11) 

 
 

 Ringerike kommune, 19.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 























































































 

Ringerike Venstres høringsuttalelse til handlingsplan og budsjett 

2016-2019 

Investeringer 

Foreslåtte investeringer er ønskede og nødvendige, både for å møte 

forventet befolkningsvekst og miljøkrav bl.a knyttet til skoler, sykehjem, 

ENØKtiltak og rent vann. Investeringebudsjett 2017-19 kan være over 

smertegrensen av hva kommunen makter å betale for i årene som kommer. 

Ringerike Venstre er I likhet med røster fra andre partier noe skeptisk til 

investeringstakten. 

Vi avventer rådmannens nærmere analyse av hvor og hvordan 100 

millioner i økte låneutgifter skal hentes inn ved effektivitetsgevinster/økte 

inntekter/overføringer Det må sikres at veien tilbake til Robek forblir stengt. 

Den eneste form for sikkerhetsnett vi har ved alvorlig budsjettetsprekk er en 

økning av eiendomsskatten. Gevinsten av den kan uansett være for liten.  

Budsjett 2016 

At kommunen er ute av Robek fra 2016 viser god ledelse og handlingskraft. 

Det faktum at medarbeidertilfredsheten fortsatt har en positiv utvikling gir tro 

på at budsjetterte effektiviseringsgevinster er mulig å oppnå uten 

kvalitetsforringelse. Ringerike foreslår ingen tallfestede omprioriteringer, 

men har enkelte merknader til budsjettforslaget:  

Frivillighetsarbeidet 

Vi vil påpeke at det ved fordeling av midler til frivillige organisasjoner også 

bør gis støtte til det gode frivillighetsarbeidet som gjøres i forbindelse med 

den økte flyktninge- og asylstrømmen. 

Barnehager 

Venstre ønsker barnehageplass tiil alle barn som fyller ett år og er I 

utgangspunktet positive til at det foreslås å øke kapasiteten med 60 plasser 

der også flere ettåringer kan tilbys plass. Samtidig etterspør ansatte og 

foreldre en større voksentetthet enn den mange barnehager har i dag. 

Ringerike Venstre ønsker å bedre voksentettheten i de barnehager som 

trenger det mest. Behov vil variere avhengig av barnehagens innretning, 

ansattgruppens stabilitet og barnegruppens sammensetning.  



Vi forventer flere flyktninger som får sitt hjem i Ringerike. Barn av foreldre 

som har fått beskyttelse i Norge vil naturlig nok ha et særlig behov for 

voksenkontakt I barnehagene. Gode barnehager der det er rom for å gi det 

enkelte barn tilstrekkelig oppmerksomhet er fattigdomsforkjempelse.  

Ringerike Venstere imøteser videre en nærmere utredning av behovet og 

kostnader knyttet til kontinuerlig opptak av 1-åringer.  

Kulturminnevern/bygningsvern.  

Mangel på tilstrekkelig kartlegging og registrering av kulturminner/bygg og 

områder med verneverdi fra kommunens side er bekymringsfull. Med den 

byutvikling vi står overfor er det særlig urovekkende.   Det ble ikke søkt de 

midler som var tilgjengelige fra Riksantikvaren via fylkeskommunen i 2014 

og heller ikke bedt om utvidet faglig og/eller økonomisk støtte fra 

fylkeskommunen.  

Riksantikvaren vil ha midler til kommunedelplaner for kulturminner også 
neste år som kommunene kan søke via fylkeskommunen. Det blir trolig  
100.000 til hver kommune. Vi forventer at en kulturminneplan/verneplan 
fullføres I løpet av 2016, at det søkes tilgjengelige tilskudd via 
fylkeskommunen og at det resterende behovet dekkes innenfor den aktuelle 
avdelings driftsbudsjett. 
 
Miljø 
Ringerike Venstre registrerer med tilfredshet at det er en sterk satsing på 

gode miljøtiltak i perioden, spesielt innen energiøkonomisering og 

vannrensing.  

At kommunen nå har kompetanse i eget hus som kan gjennomføre 

energvurdering av nye og ombygde bygninger og energimerke disse fra 

2016 er særdeles positivt. 

Vi savner likevel andre miljøtiltak som er lite omtalt I handlingsprogrammet: 

 

Oljefyring 

Samtlige oljefyringsanlegg I kommunen, også de mange private oljetanker, 

må fjernes senest i 2020. Mange private oljetanker er svært gamle og ligger 

som tikkende miljøbomber. Plan for utfasing bør utarbeides snarest. 



Innbyggere dette berører bør få varsel i god tid pga de kostnadene fjerning 

vil medføre. Ringerike Venstre går inn for et kommunalt tilskudd til 

innbyggere som fjerner sine oljetanker innen en gitt frist. 

Passivhus-Nullhus-Plusshus 

Utbyggere bør motiveres til å satse på passivhus, nullhus og plusshus. 

Flere kommuner har halvert byggesaksgebyret for passivhus og gitt 

ytterligere reduksjon for nullhus og plusshus. Dette bør vurderes.  

Byutvikling og miljø 

Byutvikling er uten tvil det største og viktigste satsingsområdet I kommunen 

fremover. Det skal utarbeides en omfattende byplan og tas endelig stilling til 

vegvesenets og jernbaneverkets planforslag. Det forventes mange 

høringsrunder og folkemøter fremover.  

Ekelte grep må tas nå, grep som ikke vil være forstyrrende for en helhetlig 

byplan og ny infrastruktur og heller ikke er kostnadskrevende:  

*Venstre ønsker at det flyttes noe midler fra vei til oppgradering av 

sykkelfeltet I Hønengata. Feltet oppleves som farlig og brukes kun av 

kamikazesyklistene som likevel brukte veibanen tidligere. De få andre med 

sykkel bruker fortauet. Resten av målgruppen sitter I bilen.  Vi ønsker at 

sykkelfeltet markeres med  rød asfalt og at malt linje mot veibanen erstattes 

av en ruglete varslingsstripe.  

Sykkelfelt uten kantstein mot vei i trange trafikkbelastede gater må unngås 

fremover, det oppleves som farliger farlig og fremmer i liten grad ikke økt 

bruk av sykkel.  

*Tilrettelegge for sykkel langs elven på strekk som ikke kommer I konflikt 

med fremtidig infrastruktur. 

*Øke kapasiteten på sykkelparkeringen ved bussstasjonen/Mixkiosken og 

sørge for flere sykkelstativ I sentrum. 

Fornye sykkelstativene ved rådhuset. Belysning der I den mørke årstid.  

*Utvide gågateområdet i Storgata fra Kong Ringsgate ned til 

Stangsgate.  Det må være tillatt med innkjøring for buss og 

drosjetransport.  Eventuelt også utvidelse av gågateområdet fra Søndre 

Torv mot Kirkegata (utenfor Thoresenbygget). 



Ringerike Venstre har forslag til Kinderegg: miljøhus, boliger for 

vanskeligstilte og praksis for elever I videregående skole. Venstre 

mener pilotprosjektet mellom Froland kommune, Husbanken og 

videregående skole bør være noe for Ringerike: 

Vi sakser fra Husbankens hjemmeside: 
 
Blakstadmodellen handler om at kommuner bestiller miljøvennlige og 
universelt utformede hus fra byggfaglinjen ved den lokale videregående 
skolen. Det gir rimelige boliger med høy kvalitet, ny giv for byggfaget og 
framtidsrettet kompetanse. 
Pionérprosjektet fra Aust-Agder er i ferd med å befeste seg i andre deler av 
Norge. Kindereggmodellen kan være aktuell i boligpolitisk arbeid flere 
steder, spesielt i kommuner som sysselsetter mange unge og voksne i en 
videregående skole. Koblingen mellom høy kvalitet, boligsosiale formål og 
bredt tverrfaglig samarbeid kan skape mange synergier og dekke en rekke 
behov i ett og samme prosjekt: 
1. Kommuner som trenger kommunale utleieboliger og konkrete 

miljøprosjekter 
2. Videregående skoler som trenger et kompetanseløft og større trivsel 

for læring 
3. Større kunnskap om framtidige byggekrav for kommunen, bransjen og 

utdanningsinstitusjoner 
4. Meningsfylt skolehverdag med attraktive oppdrag som skaper 

ettertraktede lærlinger 
Noen steder samarbeider bransjen og skolen om byggingen. Andre steder 

er rehabilitering mer aktuelt enn nybygging.  

 

 

Ringerike Venstre  

ved Marianne Wethal, lokallagsleder 2015 

 

 

  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8581-52  Arkiv: 145  

 

Sak: 123/15 

 

Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

Årsbudsjett 2016 rammer: 

1. Det avsettes 3.mill kroner til forebyggende skolehelsetjenester. Dekkes inn ved 

reduksjon av overskudd. 

2. Barnehagesektoren styrkes med 3 mill. til økt bemanning i de kommunale 

barnehagene stipulert vil dette gi en økning på 0,5 til 0,8 stilling pr barnehage og 

rådmannen gis fullmakt å styrke bemanningen på en måte som gir best effekt for 

barna. Dekkes inn ved reduksjon av overskudd. 

 

Investeringer:  

Skolebygg Hønefoss nord endres til 2016 til 15, 2017 til 30,2018 til 30 og 2019 31. 

Omsorgssenter endres til 2016 til 1, 2017 til 1,2018 til 1 og 2019 2. 

Utbedring kom. veier endres til 2017 til 10,2018 til 10 og 2019 10. 

Verbalforslag: 

Rådmannen etablerer et samarbeid med utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for 

utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte og ungdom. 

Rådmannen bes reforhandle samarbeidsavtalen med Ringerike Boligstiftelse med tanke på å 

få redusert kommunens årlige leie og hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder 

oppussing og tomgangsleie mv. 

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

Ringeriksskolen og fremme sak for kommunestyre om dette før sommeren 2016. 

Rådmannen gis i oppdrag og sette ned en arbeidsgruppe bestående av kulturaktører i 

kommunen og det frivillige for å utarbeide forslag til kulturplan for høring innen sommeren 

2016. 

Rådmannen gis oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man 

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

Alternativer det bør ses på er i den prosessen er: Økte budsjetter som går til høyere 

lærertetthet i de første trinnene,  øke lærertettheten på de tidlige trinnene og redusere den på 

senere trinn. Fjerne tidstyver i lærerens arbeidsdag slik at mer tid kan brukes på undervisning, 

herunder organisere administrative oppgaver på administrativt personale der det er 

hensiktsmessig 



Kommunestyret ber rådmannen går i samtale med BFK for å utarbeide en kommunedelplan 

for kulturminner og kulturmiljøer.  

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for de 

regionale, overordnede spørsmålene og i samarbeid med BFK. 

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og 

personer med behov for arbeidspraksis (spesielt innvandrere). 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) pva Ap, H, V og Krf: 

 

Årsbudsjett 2016 rammer: 

1. Det avsettes 3.mill kroner til forebyggende skolehelsetjenester. Dekkes inn ved 

reduksjon av overskudd. 

2. Barnehagesektoren styrkes med 3 mill. til økt bemanning i de kommunale 

barnehagene stipulert vil dette gi en økning på 0,5 til 0,8 stilling pr barnehage og 

rådmannen gis fullmakt å styrke bemanningen på en måte som gir best effekt for 

barna. Dekkes inn ved reduksjon av overskudd. 

 

Investeringer:  

Skolebygg Hønefoss nord endres til 2016 til 15, 2017 til 30,2018 til 30 og 2019 31. 

Omsorgssenter endres til 2016 til 1, 2017 til 1,2018 til 1 og 2019 2. 

Utbedring kom. veier endres til 2017 til 10,2018 til 10 og 2019 10. 

Verbalforslag: 

Rådmannen etablerer et samarbeid med utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for 

utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte og ungdom. 

Rådmannen bes reforhandle samarbeidsavtalen med Ringerike Boligstiftelse med tanke på å 

få redusert kommunens årlige leie og hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder 

oppussing og tomgangsleie mv. 

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

Ringeriksskolen og fremme sak for kommunestyre om dette før sommeren 2016. 

Rådmannen gis i oppdrag og sette ned en arbeidsgruppe bestående av kulturaktører i 

kommunen og det frivillige for å utarbeide forslag til kulturplan for høring innen sommeren 

2016. 

Rådmannen gis oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man 

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

Alternativer det bør ses på er i den prosessen er: Økte budsjetter som går til høyere 

lærertetthet i de første trinnene,  øke lærertettheten på de tidlige trinnene og redusere den på 

senere trinn. Fjerne tidstyver i lærerens arbeidsdag slik at mer tid kan brukes på undervisning, 

herunder organisere administrative oppgaver på administrativt personale der det er 

hensiktsmessig 



Kommunestyret ber rådmannen går i samtale med BFK for å utarbeide en kommunedelplan 

for kulturminner og kulturmiljøer.  

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for de 

regionale, overordnede spørsmålene og i samarbeid med BFK. 

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og 

personer med behov for arbeidspraksis (spesielt innvandrere). 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) pva Sp: 

 

Forslaget bygger på rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019  og årsbudsjett 2016 

med de endringer som fremkommer av dette dokumentet. 

 

Nye tiltak 

- Ramme Spesielle tiltak barn og unge    1 mill 

 

Rammen styrkes for å øke antall helsesøstre. 

 

- Ramme Helse- og omsorg      10 mill 

 

Rammeøkningen skal benyttes til å øke bemanningen av fagutdannet personell i 

institusjonene med 9,5 mill. I rammeøkningen ligger også halvårsvirkning av nytt 

omsorgsombud med 0,5 mill 

 

- Ramme Grunnskole       5 mill 

 

Rammen økes for å øke lærertettheten, særlig med tanke på økt delingsressurs i praktiske – 

og estetiske fag. 

 

- Ramme barnehager       5 mill 

 

Rammeøkningen skal brukes til å øke voksentettheten i barnehagen. 

 

- Ramme vedlikeholdsmidler skole     3 mill 

 

- Ramme kultur         1 mill 

 

Økningen innebærer økt pott lokale lag og foringer kan søke på, til tiltak som vil vidra til 

levende lokalsamfunn. 

  

Sum nye tiltak:        25 mill 

 

Inndekning 

- Redusert overskudd       15 mill 

- Reduksjon økning i godtgjørelser til folkevalgte   2 mill 

- Økte leieinntekter ved fremleie av ledige adm. lokaler  1 mill 

- Effektivisering eiendomsforvaltningen    1 mill 

- Reduksjon administrasjon og fellestjenester    2 mill 



- Ringerikskjøkken - økt inntjening ved salg til eksterne  1 mill 

- Generell avbyråkratisering- og effektiviseringsreform  3 mill 

Sum inndekning        25 mill 

 

Investeringer 

Investeringer i 2016 skal holdes på et minimum. Investeringer i nytt skolebygg Hønefoss syd 

og Nord utgår i økonomiplanperioden. 

 

 

- Det skal innføres krav om minimum 1 times aktivitet per dag for beboere på 

sykehjemmene. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller 

andre tiltak som er med på øke livskvaliteten for beboerne. 

 

- Rådmannens gis i oppgave å utrede mulighetene for å etablere barnehage i området 

Ask/Stranden. Rådmannen fremmer egen sak om dette i første halvår 2016. 

 

- Rådmannen gis i oppgave å fremme sak om hvordan tilbudet ved Honerud gård som 

alternativ læringsarena kan utvikles. Rådmannen fremmer egen sak om dette i løpet 

av første halvår 2016. 

 

- Rådmannen utreder kostander ved utbygging av Hønefoss skole. Rådmannen fremmer 

egen sak om det i første halvår 2016. 

 

- Skoletomten på Benterud avhendes til Boligformål. 

 

- Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2016 en analyse av 

oppgraderingskostander og utvidelsesmuligheter ved alle skolene i Ringerike 

kommune. 

 

- Utredningen om nytt sykehjem som fremlegges i løpet av 2016 må ta utgangspunkt i 

bygg på egen tomt. 

 

- Rådmannen fremmer før april 2016 sak om mandat og arbeidsoppgaver for nytt 

omsorgsombud. Ombudet skal ha som hovedoppgave å rettlede, veilede og oppsøke 

brukere av pleie- og omsorgstjenester i Ringerike.   

 



  

Forslag fra Christine Granlund (Frp): 

 

      

 

Barnehager       
 

 

Rammetabell 2016 
 

  
 

 

Grunnlag for budsjett 
 

167 769 
 

 

Lønnskompensasjon 
 

482 
 

 

Rammeendring 
 

10 388 
 

 

Rammeendring 2 
 

8 932 * 

 
Sum rammeendring 

 
19 320 

 

 

Netto driftsramme 
 

187 571 
 

 

  
  

  
 

 

Nye tiltak/endrede behov   
 

 

Sum opprinnelig endring 
 

7 175 
 

 

Nye barnehageplasser 
 

3 213 
 

 

Bemanningsøkning 
 

8 932 
 

 

Sum rammeendring   19 320 
 

      

 

* 5 % økning, tas fra avsetning til disposisjonsfond 
 

      

      

 

Helse og omsorg     
 

 

Rammetabell 2016 
 

  
 

 

Grunnlag for budsjett 
 

590 124 
 

 

Lønnskompensasjon 
 

3 535 
 

 

Rammeendring 
 

20 500 
 

 

Rammeendring 2 
 

4 500 * 

 
Sum rammeendring 

 
25 000 

 

 

Netto driftsramme 
 

618 659 
 

 

  
  

  
 

 

Nye tiltak/endrede behov   
 

 

Sum opprinnelig endring 
 

20 500 
 

 

Økt satsning hverdagsrehabilitering 1 500 
 

 

Bemanningsøkning 
 

3 000 
 

 

Sum rammeendring   25 000 
 

      

 

* 4,5 millioner økning, tas fra avsetning til disposisjonsfond 

       

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Pakkevis avstemming: 

 

Aasens forslag fikk 2 stemmer (Sp) og falt. 

Granlunds forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt. 



 

Johansens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Frp) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8581-37   Arkiv: 145  

 

Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2016 

2. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.457 mill. kroner, netto avsetninger 45 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5,7 6,3 9,4 9,4 9,4 9,4

Administrasjon og fellestjenester 90,3 88,5 96,1 96,4 94,1 96,4

Barnehage 177,0 167,8 178,6 178,6 178,6 178,6

Grunnskole 257,4 249,3 255,4 256,1 256,1 256,1

Spesielle tiltak barn og unge 106,5 115,2 123,0 124,0 124,0 124,0

Kulturtjenesten 14,9 21,4 24,1 24,1 24,1 24,1

Helse og omsorg 618,3 590,1 614,2 614,2 614,2 614,2

Samfunn 168,8 121,1 121,2 118,1 118,1 118,1

Avsetninger, overføringer -27,9 42,1 34,8 34,8 34,8 34,8

SUM TIL DRIFT 1 411,2 1 401,8 1 457,0 1 455,9 1 453,5 1 455,9

*Revidert budsjett pr 10.08.2015  



Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Skatt på inntekt og formue -636,7 -653,0 -714,2 -720,9 -739,7 -764,9

Eiendomsskatt -54,4 -54,5 -54,4 -54,4 -54,4 -54,4

Sum skatteinntekter -691,1 -707,5 -768,6 -775,3 -794,1 -819,3

Ordinært rammetilskudd -708,4 -724,0 -722,0 -750,7 -770,7 -780,7

Merverdiavgiftskompensasjon drift -43,2 -46,2 -46,3 -45,7 -45,6 -45,7

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -751,6 -770,2 -768,2 -796,4 -816,3 -826,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,9 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Sum frie disponible inntekter -1 468,2 -1 503,7 -1 562,3 -1 597,3 -1 635,9 -1 671,3

Renteinntekter -5,1 -5,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -36,7 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,7 -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Sum finansinntekter -45,6 -19,4 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,2 31,1 29,0 35,0 47,0 57,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Avdrag på lån 46,2 49,0 53,0 63,0 92,0 115,0

Sum finansutgifter 76,4 84,3 86,5 102,5 143,5 176,5

Netto finansinntekter/-utgifter 30,8 64,9 59,7 75,7 116,7 149,7

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 18,8 45,0 65,0 65,0 65,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 36,3 45,0 65,0 65,0 65,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 436,8 -1 402,0 -1 457,2 -1 456,1 -1 453,7 -1 456,1

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 411,2 -1 401,8 -1 457,0 -1 455,9 -1 453,5 -1 455,9

Merforbruk/mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i 2015. Det avsettes 45 

mill. kroner til disposisjonsfond i 2016. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2016 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 469,7 mill. kroner, 

fordelt med 259,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 210,4 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2016. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investerings-prosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2016 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning: 



 Låneopptak investeringer inntil 418,12 mill. kroner, herav kr. 210,4 mill. 

kroner til rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 

avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: 

Husbanken. 

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2015 

11. Betalingsreglement 2016 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

12. Det gis tilskudd i 2016 til følgende formål: 

 Kistefossmuseet                      50.000 kr 

 Ringerike og Hole Røde Kors – vann og elveredning     0 kr 

 Ringerike og Hole Røde Kors – Leksehjelp og flyktningguide 340.000 kr 

 Tour of Norway 2016                     125.000 

kr 

 Ringerike Etablerersenter         250.000 kr 

 Austjord Skolekorps            10.000 kr 

 Stiftelsen Positiv Oppvekst        550.000 kr 

 Ryddeaksjon – opprydding grønne lunger i kommunen    250.000 kr 

Totalsummen på kr 1.575.000 dekkes av avsatte midler til tilskudd 2106 (1,7 mill. 

kroner i tilskuddstabellen i Handlingsprogram 2016-2019).  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire neste  

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år  

av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de nærmeste årene basert 

på kommuneplanens langsiktige del.  

Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens midler 

og anvendelsen av disse i budsjettåret.  

Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid.  

Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver for å møte fremtidige behov og 

bygge opp egenkapital til investeringer.  

Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram.  

Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til  

alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte  

forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er kommunestyret 

selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 

 
Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt  

handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 

gjennom statsbudsjettet.  



Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 for 

formannskapet i møte 20.10.2015.  

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen er rådmannens forslag 

til betalingsreglement for 2016 lagt ut sammen med høringsdokumentet.  

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 03.11.2015. Budsjett- og  

handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden  

04.11. – 17.11.2015. Endelig behandling i formannskapet 01.12.2015 med innstilling til  

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 10.12.2015. 

 

Økonomiske forhold 
Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 
Angående forslag til vedtak punkt 12 - Tilskudd 2016: Det er mottatt søknader om tilskudd 2016 

fra ulike organisasjoner. Disse søknadene ligger som vedlegg til denne saken. Rådmannen har i 

forslag til vedtak lagt inn beløp som avviker fra søknadsbeløpet på følgende grunnlag; 

- Kistefossmuseet mottok i 2015 kr 50.000 i tilskudd fra kommunen (fra formannskapets 

disposisjonskonto). Rådmannen ser ikke mulighet for å øke beløpet innenfor de rammer som er 

til rådighet. 

- Ringerike og Hole Røde Kors – vann- og elveredning har også tidligere år søkt om driftsstøtte 

til samme formål, men har ikke fått tildeling fra kommunen. Rådmannen ser ikke mulighet for å 

kunne innvilge driftsstøtte i 2016 innenfor de rammer som er til rådighet. 

- Ringerike og Hole røde Kors – leksehjelp og flyktningarbeid har i 2015 mottatt samme beløp 

som det søkes for i 2016. Rådmannen foreslår at driftsstøtten tildeles også i 2016. 

- Tour of Norway mottok i 2015 kr 125.000 i tilskudd fra kommunen (fra formannskapets 

disposisjonskonto). Rådmannen ser ikke mulighet for å innfri søknaden om kr 250.000 innenfor 

de rammer som er til rådighet, men foreslår å videreføre samme nivå som 2015. 

- Ringerike etablerersenter mottok i 2015 kr 250.000 i driftstilskudd fra kommunen. Rådmannen 

foreslår å videreføre samme beløp i 2016 selv om det er søkt om 265.000. 

- Austjord musikkorps mottok i 2015 kr 10.000 i støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å 

videreføre samme beløp i 2016 og ikke øke til kr 20.000 som det er søkt om. 

- Stiftelsen Positiv Oppvekst har siden 2008 mottatt årlig støtte på kr 550.000 fra kommunen. 

Rådmannen foreslår å videreføre dette inn i 2016. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges 

ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette gjelder 

likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 
  

Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 

tilgjengelige inntektsrammer. Omorganiseringer og høyt fokus på effektivisering de siste 2 årene 

har ført til at dette har bedret seg, men kommunen er ennå ikke økonomisk robust nok til å 

finansiere investeringer med nok egenkapital, møte en ønsket vekst i befolkningen eller takle 

uforutsette utgifter uten å måtte justere på tjenesteleveransen til innbyggerne.  

Ringerike kommune forvalter mer enn 2 milliarder kroner. Fellesskapets ressurser skal forvaltes 

til det beste for innbyggerne og hver dag bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. Innbyggerne 

skal få så gode tjenester som mulig innenfor de rammene kommunen har. Etter at årsregnskapet 

for 2015 er avsluttet vil kommunen ha dekket alt av tidligere års merforbruk og ikke lenger være 



notert på ROBEK-listen. Fokuset fremover vil være å skape gode tjenester, legge til rette for 

vekst og fornying og skape et økonomisk fundament som gjør at kommunen unngår 

regnskapsmessige merforbruk i fremtiden.  

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere 

kompetanse. Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Målet 

er hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.  

Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å modernisere driften og legge til rette for 

befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med flere plasser. Nye omsorgsboliger i 

helsesektoren skal igangsettes, og bygging av nytt renseanlegg ved Monserud fortsetter..  

Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne også i denne programperioden vil få tjenester 

som holder en kvalitet som er på et godt nivå. Driften bygger videre på nivåene fra 2015 med 

noen justeringer som beskrives under hvert rammeområde i rådmannens forslag til 

Handlingsprogram 2016-2019.  

I budsjett 2016 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens 

arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere er gitt, og vil 

være viktig for å kunne gjennomføre de planene som ligger i handlingsprogrammet og forberede 

veksten som kommer også etter 2019. Driftsoversikten i skjema 1A viser, gjennom beløpet på 

skatteinntekter og rammetilskudd, at det er behov for økte inntekter eller reduksjon av kostnader 

i planperioden for å få til avsetninger til disposisjonsfond i kombinasjon med nye økonomiske 

utfordringer som kommer i perioden.  

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og vår 

kommune møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den økte 

veksten først vil komme fra 2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. 

Utfordringene i tjenestetilbudet overfor innbyggerne må løses på en god og effektiv måte 

innenfor dagens ressursramme i handlingsplanperioden.  

Vi bygger fremtidens Ringerike.   

 

Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2016- 2019, budsjett 2016 (rådmannens forslag)  

2. Betalingsreglement 2016 

3. Saksprotokoll sak 103/15 fra formannskapets møte 03.11.2015 

4. 7 søknader om tilskudd 2016  

5. Søknad om tilskudd 2016 fra Skiforeningen (Foreningen til ski-idrettens fremme) 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Formannskapets høringsforslag  

Vi bygger 
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Leseveiledning til handlingsprogrammet
Dette dokumentet danner grunnlag for vedtatt handlingsprogram 2016-2019. Her presenteres mål og
strategiene for å nå målene.

Statsbudsjett 2016 og befolkningsprognose for perioden omtales før sektorområdene presenteres.
Under hvert sektorområde beskrives status, hovedutfordringer, mål, tiltak og investeringer.

Etter sektorområdene presenteres avsetninger. Deretter omtales finansutgifter og inntekter.
Avslutningsvis presenteres hovedoversikten for drift.

1. Innledning
2. Status
3. Sektorene
4. Hovedoversikt drift
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Vi bygger 
 

1 Innledning 
Rådmannen legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2016 – 2019 og budsjett 2016. 

Ringerike kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne og bidrar hver dag til 
å løse viktige samfunnsoppgaver. Innbyggerne skal få så gode tjenester som mulig innenfor de 
rammene kommunen har. 

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere kompetanse. 
Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Målet er hjelp og bistand 
til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. 

I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført store omstillinger i driften og organisasjonen. Driften ligger 
nå på et nivå som nærmer seg inntektsnivået. Oppgaven vil være å utvikle tjenestetilbudet videre 
innenfor dagens driftsnivå.  

Vi må sørge for en organisasjon som jobber smart, effektivt og med riktig kompetanse for å få dette til. 
Rådmannen har derfor valgt å foreslå å bruke fem millioner kroner pr år til å bygge kompetanse og 
kultur sammen med en effektiv og kvalitetspreget tjenesteproduksjon. 

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, modernisering 
og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og vår kommune møte økt 
oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den økte veksten først vil komme fra 
2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. Utfordringene i tjenestetilbudet overfor 
innbyggerne må løses på en god og effektiv måte innenfor dagens ressursramme i 
handlingsplanperioden. 

Investeringene i handlingsprogrammet viderefører riggingen for veksten som vil komme. Rådmannens 
forslag til investeringsprogram vil være med på å stimulere til optimisme og legge til rette for bolig- og 
næringsutvikling.  

Viktige satsingsområder   

 Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i 2016. Målet er barnehageplass 
til alle på 1-årsdagen. 

 Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende kommune. Vi skal ta vårt ansvar og 
hjelpe de som står i en spesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige 
mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på læringssenteret for voksne og i 
flyktningeteamet i forhold til de anmodninger som kommer fra IMDI. 

 Rådmannen anbefaler å videreutvikle helsesektorens omsorgstrapp ved å etablere tilbud 
lengre ned i trappen. Her foreslås nytt dagsenter som felles møteplass, forebyggende 
hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud. 

 Rådmann foreslår å opprette eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 2016, og vil 
fremme en sak om dette.  Det vurderes også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å 
etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse. 

 Rådmannen foreslår planlegging av en ny institusjon for å dekke økt behov og som en 
erstatning for Hønefoss omsorgssenter. 

 Rådmannen foreslår en kraftig økning til vedlikehold av kommunale veier. Ved å sette av 60 
millioner kroner vil de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i 
planperioden. 

 Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen samfunnsplanlegging og byggesak. Disse 
tjenestene styrkes derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for effektiv 
saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir hemmende i de store 
investeringsprosjektene i samfunnet. 

 Rådmannen foreslår videre å opprette en lederskole i 2016 for å støtte ny 
organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i ressursinnsats.  



R i n g e r i k e  ko m m u n e  - Ha n d l i n g s p r o g r a m  2 0 1 6 - 2 0 1 9  –  B u ds j e t t  2 0 1 6  

 

1 Inn ledn ing   4  

Investeringene i Handlingsplan 2015-2018 videreføres med årsavsetninger i forhold til planlagt 
framdrift. 

Det er viktig å minne om at det i investeringsplanen både er avsettinger til prosjekter og budsjetter til 
enkelte prosjekter. Budsjettene på de enkelte prosjektene foreligger først når entreprenøravtale er 
inngått. 

I handlingsprogrammet ligger det inne forslag til investeringer på 1 959 millioner kroner de neste fire 
årene. Lån og avdrag vil øke og dette til kreve at driftskostnadene i handlingsplanperioden videreføres 
på 2015-nivå. 

Det er budsjettert med en generell effektivisering på 0,5%. Dette må ikke sees på som et rammekutt, 
men en effektivisering ved smartere drift, bedre ledelse, lavere sykefravær og bedre innkjøp. 

 

1.1 Økonomisk status ved utgangen av 2015 

2014 

Regnskapet for 2014 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 30,9 millioner 
kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2014 på 25,7 millioner kroner. 

Det akkumulerte underskuddet var ved inngangen til 2014 27,7 millioner kroner. Hele overskuddet i 
2014 på 25,7 millioner kroner gikk til å dekke det akkumulerte underskuddet, slik at det gjenstår å 
dekke 2 millioner kroner av det akkumulerte underskuddet i 2015. 

2014 var et meget krevende år økonomisk. Det var svikt i egne skatteinntekter og svikt i 
skatteinngangen for landet som helhet. Dette medførte lavere inntekter for både skatt og 
rammetilskudd på 34,6 millioner kroner. Budsjettet for skatt på inntekt og formue ble derfor redusert 
med 26 millioner kroner og inndekningen ble tatt i tjenestenes budsjetter. 

2015 

Vedtatt budsjett for 2015 la opp til en budsjettert avsetning til dekning av tidligere års merforbruk på 
17,5 millioner kroner og en budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 19 millioner kroner, til sammen 
36,5 millioner kroner. 

I 2015 har kommunen vært seks år i ROBEK. På bakgrunn av det gode regnskapsmessige resultatet i 
2014 og ett budsjett i 2015 med betydelig budsjettert avsetning til disposisjonsfond, ga Fylkesmannen 
igjen muligheter til låneopptak slik at Ringerike kommune i 2015 kan gjennomføre investeringer som 
planlagt i Handlingsprogrammet for 2015-2018. En del av disse investeringene har forsinket framdrift, 
og vil bli skjøvet til 2016. Låneopptaket i 2015 har derfor blitt lavere enn budsjettert. 

Drift 

Driften i 2015 er krevende. Sektorene har arbeidet godt med å ta ned driften for å tilpasse seg den 
rammen de har fått. Dette medfører blant annet at antall årsverk har gått ned med 23 fra 1 715 ved 
årets start til 1 692 pr 12. september. 

Tjenesteproduksjonen viser ett merforbruk per 2. tertial på 18,4 millioner kroner. Av dette er 7,4 
millioner kroner kostnadsføring av større inntekter enn kostnader på selvkostområdene. 

Det er Helse og omsorg som har det største merforbruket, innenfor institusjonstjenestene og 
hjemmetjenestene med 9,4 millioner kroner. 

Midlene fra salget av aksjene i Ringeriks-Kraft i 2014 er nå delvis plassert i markedet i henhold til 
Finansreglementet. Ved utgangen av 2. tertial 2015 er 80 millioner kroner plassert i ulike fond. 
Resterende 41,1 millioner kroner vil bli gradvis investert i 1. og 2.  tertial 2016.. 

Prognosen for regnskap 2015 ligger på mellom 18 og 20 millioner kroner i pluss. Dette er om lag 17 
millioner kroner lavere enn opprinnelig vedtatt budsjett på 36,5 millioner kroner i pluss. 

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av ROBEK i 2015 og 
at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i 2015.  De siste prognosene viser at 
vi vil være ute av ROBEK i 2015.  
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1.2 Driftsbudsjett 2016 
Rådmannen legger i sitt forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 – 2019 opp til et 
overskudd i overkant av 45 millioner kroner. Dette er i tråd med enn kommunestyrets vedtak i 
Handlingsprogram 2014-2017.  Overskuddet settes på disposisjonsfond, og er med på å bygge opp 
en buffer til å ta uforutsette hendelser og egenfinansiering av investeringer. 

For at dette skal la seg gjøre, må tjenestenes driftsbudsjett holdes og inntektsanslagene treffe. I løpet 
av 2015 har kommunen justert sine brukerbetalinger slik at de er på nivå med maksimalsatser satt av 
Staten og selvkostprinsippene. Det ingen eller små endringer i en del brukerbetalinger i 2016, og det 
er brukt maksimalsatser der det er mulig. 

Rådmannen viderefører i 2016 i hovedsak driftsnivået i tjenestene på 2015-nivå.  Unntaket er 
barnehageplasser, der det legges opp til en økning på 60 plasser fra høsten 2016. Dette for å ta 
høyde for økt antall barn og for at flere barn skal få barnehageplass på 1 års-dagen.  

Både skole og kultursektoren er styrket i budsjettforslaget for 2016. 

Innenfor sektor Samfunn er det på teknisk drift lagt inn besparelser ut fra effektivisering som følge av 
omorganiseringen til bestiller-utførermodell. 

For alle sektorer, med unntak av barnehage, er det lagt inn ett effektiviseringskrav på 0,5 % av 
driftsutgiftene. 

Driftsbudsjett 2016 er stramt og vil fortsatt kreve tett oppfølging fra ledere på alle nivåer. Ved 
overforbruk i forhold til budsjett blir tjenesten «satt under lupen» og tiltak iverksatt umiddelbart.  

Dersom budsjettdisiplinen er god, og vi ikke opplever uforutsette hendelser i tjenestene eller at 
inntektsnivået på skatter og avgifter blir redusert, vil rådmannen i løpet av 2016 foreslå for 
kommunestyret at enheter med mindreforbruk i forhold til budsjett 2016 får med seg innsparte midler 
over i 2017. Likeledes vil da enheter med overforbruk måtte ta med seg dette overforbruket inn i 2017. 
Det er en forutsetning at enheten har levert forventede tjenester.  

 

1.3 Investeringsbudsjett 2016 
Kommunestyret har vedtatt å legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over den veksten 
kommunen har hatt de siste årene. På sikt vil ny E16 og Ringeriksbane medvirke til å skape den 
ønskede veksten. 

Rådmannen legger opp til en moderat befolkningsvekst i handlingsprogramperioden og at en 
kraftigere vekst godt over landsgjennomsnittet først vil komme etter 2020 og vedvare i lang tid.  

Rådmannen foreslår å bruke tiden fremover til å investere i infrastruktur for å kunne ta imot veksten 
etter hvert som den kommer.  

Investeringsprogrammet er en kombinasjon av tiltak på grunn av manglende vedlikehold og 
uhensiktsmessig struktur og behov for økt kapasitet innen vann og avløp. 

Tilrettelegging for byutvikling i tråd med veksten er en prioritert oppgave i investeringsprogrammet. Det 
foreligger mange ferdige planer for spennende prosjekter i og rundt Hønefoss som venter på kapital 
for å bli igangsatt. 

Rådmannens forslag til investeringsprogram vil være med på å skape optimisme og legge til rette for 
bolig- og næringsutvikling. 

For å kunne gjennomføre det foreslåtte investeringsprogrammet vil det kreve effektive tjenester på et 
driftsnivå som står i forhold til kommunes inntekter. Et slikt nivå vil være blant de mest 
kostnadseffektive i KOSTRA-gruppe 13. 
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Kommunen har i dag en gjeld som er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.  De foreslåtte 
investeringene i handlingsprogrammet vil gi kommunen en lånegjeld fra 2020 som vil ligge på 
gjennomsnittet av kommuner som har eller har hatt høy vekst.  

Ny tabell KOSTRA- tall 2014 viser følgende: 

  Ringerike Gjøvik Drammen 
 KOSTRA-
gruppe 13  Buskerud  Landet 

Netto lånegjeld 
i kroner per innbygger         27 963          39 453          72 362          56 883          48 444          54 588  

 

Planlagte investeringer de nærmeste 4 årene vil øke kommunens lånegjeld fra ca. 972 millioner kroner 
ved utgangen av 2015, til ca. 2,3 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Dette inkluderer også 
investeringer hvor kommunen først etter at bygget er ferdig, får tilskudd fra staten eller andre aktører. 
Disse tilskuddene er foreløpig beregnet til 60 millioner kroner, slik at det totale finansieringsbehovet 
blir i underkant av 2,3 milliarder kroner. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Netto lånegjeld i kr pr innbygger 32 713 44 321 60 471 71 169 75 043 

 

 

 

 

Utvikling i kommunens lånegjeld inklusive lån til rentable investeringer.  

 

 

 

Grafen over viser utvikling i kommunens lånegjeld i millioner kroner fra 2015 til 2019. Lån til rentable 
investeringer er inkludert i denne oversikten.  

En naturlig konsekvens av økt gjeld vil være økte driftskostnader knyttet til renter og avdrag. I 
perioden vil finanskostnadene samlet øke fra 85 millioner kroner i 2015 til ca. 178 millioner kroner i 
2019.  
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Renter og avdrag til rentable investeringer vil dekkes av gebyrinnbetalinger gjennom selvkostprisippet 
og er ikke inkludert i denne grafiske fremstillingen. Renter og avdrag knyttet til startlån er også holdt 
utenfor i grafen. 

En del av økningen i renter og avdrag vil dekkes av økte husleier fra beboere ved bygging av 
omsorgsboliger og fra tilskudd fra andre kommuner der hvor Ringerike kommune er vertskommune 
(for eksempel bygging av ny legevakt). 

Det er krevende å gjennomføre en slik økning i investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag forutsetter 
en gjennomføringstakt som er ønskelig. Rådmannen er innforstått med at noen av prosjektene kan få 
en lengre gjennomføringstid.  
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2 Status 

2.1 Status Økonomi 
Ringerike kommune har de siste årene tilpasset driften sin til fallende inntekter. I 
handlingsprogramperioden må kommunen fortsette arbeidet med å omstrukturere og effektivisere 
driften for å skape en sunn drift og robust økonomi. 

I 2014 viste regnskapet ett mindreforbruk på 27,5 millioner kroner, noe som reduserte det akkumulerte 
underskuddet, slik at det nå er 2 millioner kroner igjen av underskuddet. 

Rest til inndekning av tidligere underskudd: 

År: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Merforbruk til inndekning -15 575 -85 546 -25 691    -6 523  -133 335 

Inndekket       10 846 13 469 81 322   25 661 131 298 

Rest til inndekning 1.1.2015                 -2 037 

 

 

2.1.1 Utfordringer økonomi 
Handlingsprogramperioden 2016-2019 viser at det er utfordrende økonomisk for Ringerike kommune 
å kunne takle store pensjonskostnader og økende rente- og avdragsutgifter.  

Det er behov for regnskapsmessig overskudd slik at kommunen kan selv finansiere en del av de 
kommende investeringene. Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er høyere 
enn det som betales i avdrag, og dermed øker kommunens lånegjeld. Fra 2015 til 2016 vil renter og 
avdrag stige med 2,2 millioner kroner. Fra 2016 til 2019 er økningen på 93 millioner kroner dersom 
investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. En del av denne kostnadsøkningen vil 
bli oppveid av statlige tilskudd, salg av boliger til private, leieinntekter fra beboere og dekning gjennom 
gebyrer. 

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene økt til 
akkumulert per 01.01.2015 187,6 millioner kroner. Med redusert amortiseringstid på fremtidige 
premieavvik, vil det være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene for årene framover. 
For 2015 vil vi få ett negativt premieavvik slik at det akkumulerte premieavviket vil gå ned med årets 
amortisering pluss årets premieavvik. 

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt for høyt i forhold til kommunens inntekter, og 
innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette i årene framover, slik at kommunen kan 
opparbeide reserver og bygge opp fondsmidler til bruk til investeringer. 

KOSTRA-tallene for 2014 ga ikke ett godt bilde av kostnadene per tjeneste ved inngangen av 2015, 
siden det i 2014 har vært gjort omstruktureringer og effektiviseringer for å holde budsjettene i 2014, 
samt at dette arbeidet har fortsatt inn i 2015.  

Når KOSTRA-tall for 2015 publiseres vil rådmannen fremme en sak hvor KOSTRA-tallene 
kommenteres og analyseres. Disse tallene vil gi et godt bilde av tjenestenivået i kommunen 
sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13. 
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2.2 Vedtatt Samfunnsdel av kommuneplanen 
Handlingsprogrammet for 2016-2019 bygger på vedtatt Samfunnsdel av kommuneplan for perioden 
2015-2030. 

Handlingsprogrammet skal støtte opp under de mål som er vedtatt i Samfunnsdelen. 

MÅL   

Befolkning Ringerike skal være en 
attraktiv bokommune, 
spesielt for unge og familier 
i etableringsfasen 

Innen 2030 skal det bo 40 
000 innbyggere i Ringerike 
kommune 

Helse i alt vi gjør, og 
aktivitet for alle 
i Ringerike 

Næring Økt verdiskaping og 
produktivitet i Ringerike og 
et robust næringsliv med 
god bredde  

Ringerike og omland skal ha 
effektive  
samferdselsløsninger 

 

Ringerike skal ha relevant 
kompetanse for framtidas 
arbeidsliv 

 

By- og 
lokalsamfunn 

Ringerike skal ha en 
balansert og livskraftig 
vekst og utvikling av by og 
lokalsamfunn 

 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, bruk 
av fornybar energi og 
reduksjon av utslipp 

Hønefoss skal være 
attraktiv som bosted, 
handelsby og 
regionhovedstad 

Kommunen 
som 
organisasjon 

Kommunen skal være en 
effektiv og spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet på tjenestene 

Kommunen skal være en 
attraktiv arbeidsplass 

Kommunen skal være en 
tydelig, ærlig og 
løsningsvillig organisasjon 

 

 

I Handlingsprogrammet er det lagt vekt på at Ringerike kommune skal vokse. Det er gjort avsetninger i 
investeringsbudsjettet til å øke kapasiteten innenfor VAR og økt vedlikehold av kommunale veier, slik 
at den tekniske infrastrukturen kan ta i mot økt befolkning.  

Økning i antall barnehageplasser og økt kvalitet og kapasitet i skolebyggene legger til rette for økning i 
innbyggertallet og målet om at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og 
familier i etableringsfasen. 

Det legges vekt på i Handlingsprogrammet at kommunen skal ha en effektiv saksbehandling når det 
gjelder plansaker for å legge til rette for økt verdiskapning og ett robust næringsliv i Ringerike. 

Rådmannen setter av 2 millioner kroner til områdeprogram for Hønefoss by i budsjettet for 2016 for å 
utvikle Hønefoss til en attraktiv by. 

For å nå målene med at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som er effektiv og med god 
kvalitet på tjenestene, implementeres det nå et kvalitetssystem i hele kommunen, samt at det er satt 
av midler til kompetanseheving både innenfor tjenesteproduksjonen og ledelse. 
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2.3 Forutsetninger for handlingsprogram 2016-2019 

2.3.1 Utvikling basert på befolkningsprognose i 
handlingsprogramperioden 

Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endringer i befolkningsprognose og aldersmessig 
befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt befolkningsvekst i kommunen.   

Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings- og 
næringsvekst: Ringeriksbanen, E16 og KVU 1for transportsystemet i Hønefoss-området. Når de nye 
samferdselsprosjektene som vil knytte regionen tettere til Oslos voksende bolig- og arbeidsmarked blir 
realisert, kan Ringeriksregionen vente en enda sterkere befolkningsvekst. Utfordringen for Ringerike 
er å møte veksten og usikkerheten omkring samferdselstiltakene med kapasitet innenfor infrastruktur, 
tjenester og planberedskap.  

Det vil ta tid før de nevnte samferdselstiltak bidrar til en reell befolkningsvekst for Ringerikssamfunnet. 
Ettersom handlingsprogrammet kun strekker seg fire år frem i tid, til og med 2019, er det i 
framskrivingen av befolkningsveksten lagt til grunn en middels vekst, basert på SSBs statistikk.  

Utvikling i befolkningssammensetningen 

Tabellen viser at det vil være ujevn vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i 
barnehagene, men at det mot slutten av perioden vil bli en sterkere vekst. Det vil være økning i antall 
barn/unge i skolepliktig alder i handlingsprogramperioden.  

Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen 80 – 89 år, vil ha en nedgang for deretter å øke 
mot slutten av perioden.  Gruppen over 90 år vil ha vekst, og deretter en reduksjon. Dette er den 
gruppen som i størst grad vil etterspørre tyngre kommunale tjenester.  

 

 

 

  

                                                      
1 KVU -  Konseptvalgutredning) 

%-vis vekst i aldersgruppene 2015 2016 2017 2018 2019

0 år 5,69 % 2,36 % 1,32 % 2,60 % 0,63 %

1-5 år -0,38 % 1,73 % -0,76 % 0,63 % 2,96 %

6-12 år 1,27 % 3,10 % 3,18 % 0,13 % -0,59 %

13-15 år -2,31 % -0,82 % -0,31 % 5,42 % 3,06 %

16-19 år -3,27 % -2,46 % -1,15 % -2,77 % -1,80 %

20-66 år -0,04 % 0,79 % 0,34 % 0,30 % -0,09 %

45-66 år 0,19 % 1,81 % 0,35 % 0,72 % 0,79 %

67-79 år 4,64 % 5,47 % 4,75 % 3,88 % 3,34 %

80-89 år -3,80 % -2,47 % 1,27 % 0,42 % 2,91 %

90 år eller eldre 3,13 % 2,43 % -1,48 % -3,61 % -0,62 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 år 281                 297                 304                 308                 316                 318                 

1-5 år 1 568             1 562             1 589             1 577             1 587             1 634             

6-12 år 2 201             2 229             2 298             2 371             2 374             2 360             

13-15 år 994                 971                 963                 960                 1 012             1 043             

16-19 år 1 470             1 422             1 387             1 371             1 333             1 309             

20-44 år 9 350             9 346             9 420             9 452             9 480             9 471             

45-66 år 9 034             9 051             9 215             9 247             9 314             9 388             

67-79 år 3 145             3 291             3 471             3 636             3 777             3 903             

80-89 år 1 262             1 214             1 184             1 199             1 204             1 239             

90 år eller eldre 319                 329                 337                 332                 320                 318                 

29 624 29 712 30 168 30 453 30 717 30 983
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Utvikling i befolkningen 

Tabellen under viser endring i befolkningsutvikling for Ringerike kommune sammenlignet med landet 
for øvrig. Sammenligningen viser at Ringerike vil ha lavere vekst i befolkningen enn 
landsgjennomsnittet, med unntak av i 2016 hvor Ringerike vil ha en høyere vekst enn landet. 

 

Utvikling i den yrkesaktive del av befolkningen 

Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkningen i Ringerike sammenlignet med landet. Det er 
denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av inntektsskatt til kommunen.  Som 
tidligere år, viser sammenligning at Ringerike har en lavere vekst enn for landet, unntaket er 2016 

 

2.3.2 Sentrale føringer i statsbudsjettet 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2016 på 7,3 milliarder kroner. Av veksten i samlede inntekter er 4,7 milliarder kroner frie 
inntekter, fordelt med 4,2 milliarder kroner på kommunene og 0,5 milliarder kroner på 
fylkeskommunene. 

Deflator 

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst inngår i 
denne med 2,7 %. 

Skatteøren 2016 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og 
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for 
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2016 økes med 0,45 prosentpoeng til 
11,8 %.  

Vekst i frie inntekter  

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi- og pensjonskostnader i tillegg til økt satsing 
på noen områder. Dette utgjør 3,8 milliarder kroner. Det innebærer dermed økt handlingsrom for 
kommunesektoren på 0,9 milliarder kroner.  

Ringerike kommune vil ha en vekst på 4,4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 60 millioner kroner. 
Dette skal dekke pris- og lønnsvekst, demografikostnader og økt satsing på noen områder. 

Skjønnsmidler 

Ringerike kommune har fått 2 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler for 2016.  
Skjønnsmidlene er en ikke-påregnelig inntekt og vil variere fra år til år, og kan derfor ikke legges inn 
som en fast inntekt i handlingsprogramperioden. 

Utvikling i skatteinntekter 

Det er i justert budsjett for 2015 budsjettert med en skatteinngang i på 653 millioner kroner.  
Skatteinngangen for 2015 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2016. 
Ved fremleggelse av 2. tertialrapport for 2015 viser skatteinngangen å bli noe høyere enn budsjettert.   

Til grunnlag for beregningen av skatteinngangen for 2016 har rådmannen valgt å legge 662 millioner 
kroner.  Forventet skattevekst er 3,6 %, og i tillegg er skatteøren endret fra 11,35 % til 11,8 %.  Dette 
gir en budsjettert skatteinngang for 2016 på 712 millioner kroner 

Befolkningsvekst i % 2015 2016 2017 2018 2019

Ringerike 0,30 % 1,53 % 0,94 % 0,87 % 0,87 %

Landet 1,10 % 1,18 % 1,12 % 1,10 % 1,04 %

-0,80 % 0,36 % -0,17 % -0,23 % -0,18 %

Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 2015 2016 2017 2018 2019

Ringerike 0,07 % 1,29 % 0,34 % 0,51 % 0,35 %

Landet 0,97 % 1,04 % 1,04 % 0,94 % 0,87 %

-0,90 % 0,26 % -0,70 % -0,44 % -0,53 %
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2.3.3 Sentrale inntekter og utgifter  

 
Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter. I tabellen over 
er det lagt opp til en økning av disse i årene 2017 - 2019 sammenlignet med det som er budsjettert i 
2016 på 58 millioner kroner økning i rammetilskudd og 50 millioner kroner i skatteinntekter. Denne 
økningen viser de økonomiske utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer. Det vil fra 
2016 til 2019 være behov for økte inntekter eller reduserte kostnader i driften for å dekke avsetninger 
til fond og økte rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden108 millioner kroner.  

2.3.3.1 Rammetilskudd og inntektsutjevning 
Hovedinntektene til kommunen kommer gjennom rammetilskudd og inntektsutjevning (skatteutjevning) 
i tillegg til skatteinntektene. Budsjett 2016 følger departementets anbefalinger fremkommet gjennom 
forslag til statsbudsjett fremlagt i oktober. Totalt budsjetteres det med 1.436 millioner kroner hvorav 
651 millioner kroner er rammetilskudd og 71 millioner kroner er netto inntektsutjevning. Skulle 
kommunens skatteinntekter bli høyere enn 712 millioner kroner i 2016 vil inntektsutjevningen bli 
tilsvarende lavere dersom ikke skatteveksten totalt for landet overgår nivået skissert i Statsbudsjettet 
på 7,4 %.  

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr)

Regnskap 

2014

Budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Brukerbetalinger -69 477 -71 253 -72 343 -72 343 -72 343 -72 343

Andre salgs- og leieinntekter -158 886 -165 955 -168 736 -168 736 -168 736 -168 736

Overføringer med krav ti l  motytelse -262 373 -228 183 -263 074 -262 605 -262 504 -262 605

Rammetilskudd (m/inntektsutgjevning) -708 382 -724 000 -721 965 -750 700 -770 700 -780 700

Andre statlige overføringer -52 181 -53 153 -72 783 -72 783 -72 783 -72 783

Andre overføringer -4 916 0 0 0 0 0

Skatt på inntekt og formue -636 695 -653 000 -714 200 -720 926 -739 652 -764 926

Eiendomsskatt -54 466 -54 485 -54 400 -54 400 -54 400 -54 400

Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 947 715 -1 950 031 -2 067 501 -2 102 492 -2 141 117 -2 176 492

Lønnsutgifter 989 811 966 333 1 037 878 1 040 181 1 038 611 1 040 181

Sosiale utgifter 277 793 301 105 303 446 303 904 303 633 303 904

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 253 928 260 214 280 502 276 252 275 819 276 252

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 211 699 195 849 203 891 204 891 204 891 204 891

Overføringer 175 392 152 404 173 279 172 759 172 659 172 759

Avskrivninger 53 653 50 000 60 000 78 000 98 000 120 000

Fordelte utgifter -22 660 -27 871 -41 602 -41 602 -41 602 -41 602

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 939 617 1 898 034 2 017 393 2 034 385 2 052 010 2 076 385

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -8 098 -51 997 -50 107 -68 107 -89 107 -100 107

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -31 990 -19 614 -22 167 -22 167 -22 167 -22 167

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -13 903 0 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Mottatte avdrag på utlån -614 -223 -773 -773 -773 -773

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -46 507 -19 837 -27 940 -27 940 -27 940 -27 940

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 180 35 289 33 506 39 506 51 506 61 506

Avdragsutgifter 46 236 49 000 53 000 63 000 92 000 115 000

Utlån 922 450 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 77 338 84 739 87 506 103 506 144 506 177 506

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 30 831 64 902 59 566 75 566 116 566 149 566

Motpost avskrivninger -53 653 -50 000 -60 000 -78 000 -98 000 -120 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -30 921 -37 095 -50 542 -70 542 -70 542 -70 542

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 -25 661 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -17 727 -874 -5 201 -5 201 -5 201 -5 201

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -17 727 -26 535 -5 201 -5 201 -5 201 -5 201

Overført ti l  investeringsregnskapet 562 500 500 500 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 0 43 159 0 0 0 0

Avsetninger ti l  disposisjonsfond 0 18 759 45 000 65 000 65 000 65 000

Avsetninger ti l  bundne fond 22 425 1 212 10 243 10 243 10 243 10 243

SUM AVSETNINGER (K) 22 987 63 630 55 743 75 743 75 743 75 743

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (L = I+J-K) -25 661 0 0 0 0 0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015
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2.3.3.2 Eiendomsskatt 
I rådmannens forslag til budsjett for 2016 er det lagt inn en videreføring av eiendomsskatt med 54,400 
millioner kroner. 

Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 10,6 millioner kroner for bolig og fritidseiendom og 
4,6 millioner kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er satt til 7 promille av 
verdigrunnlaget. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og fritidseiendom og 5 promille for 
næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning på totalt 51 millioner kroner dersom begge 
settes til maksimal sats (kan økes maksimalt 2 promille hvert år). 

Dersom kommunestyret i budsjettbehandlingen vedtar økt eiendomsskatt anbefaler rådmannen at økt 
inntekt bidrar til et høyere netto driftsresultat. Dette for å styrke fond og bygge kapital til 
egenfinansiering av fremtidige investeringer. 

2.3.3.3 Plan for inndekning av underskudd 
Tidligere udekket underskudd vil i sin helhet bli dekket inn i 2015, slik at det for perioden 2016-2019 
ikke er behov for ytterligere avsetninger til dette. 
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2.3.4 Konsern HR 

2.3.4.1 Innledning 
Ringerike kommune har over tid vært i en krevende økonomisk situasjon og det har vært nødvendig å 
gjennomføre store omstillinger. Også i årene fremover stilles det krav til effektivisering samtidig som 
det skal sikres stabil drift. Dette setter store krav til organisering, ledelse og medarbeiderskap. 

2.3.4.2 Organisasjon og ledelse 
Evne til fornyelse og en kontinuerlig tilpasning av de ansattes kompetanse til tjenestenes behov vil 
være sentrale utfordringer i årene fremover. Egne medarbeidere og framtidige jobbsøkere må oppleve 
kommunen som attraktiv gjennom spennende oppgaver, innflytelse i jobben, bruk av egen 
kompetanse og muligheter til utvikling. Gjennom arbeid med ny arbeidsgiverpolitikk er det nødvendig 
at kommunen tydeliggjør mål og satsninger på prioriterte områder det skal arbeides med fremover. Ny 
arbeidsgiverpolitikk skal fremmes som politisk sak i løpet av 2016. 

Nødvendig omorganisering er gjennomført i 2015 ved at lederstrukturen i kommunen er endret. 
Kommunen har innført to-nivå ledelse som innebærer at det går en direktelinje fra rådmannen til den 
enkelte enhetsleder. Lederspennet har blitt mindre og personal- og økonomiansvar for lederne har blitt 
tydeliggjort. Endring av lederstruktur legger grunnlaget for videre arbeid med utfordringer kommunen 
står overfor i årene fremover. Viktige satsninger i 2016 blir derfor økt oppmerksomhet på lederutvikling 
gjennom blant annet etablering av intern lederskole. Lederskolen vil sikre at alle ledere i Ringerike 
kommune gjennomfører et to-års lederprogram hvor det skal bygges lederkompetanse både 
individuelt og gjennom lederteam.  

2.3.4.3 Medarbeiderskap 
Ringerike kommune har i underkant av 2 200 ansatte og driver en virksomhet med stor kompleksitet. 
Behov for kompetanseutvikling er nødvendig og vil være et prioritert område. I løpet av 2016 foreslår 
rådmannen at det prioriteres midler og ressurser til arbeid med å sikre kompetanseutvikling for brede 
grupper av ansatte.  

Det har vært en kontinuerlig positiv utvikling av medarbeidertilfredsheten de siste årene. Resultatene 
indikerer at Ringerike kommune har utviklet et godt arbeidsmiljø over tid og står godt rustet for å møte 
fremtidige utfordringer. Ringerike kommune vil i 2015 ta i bruk en ny og skreddersydd 
medarbeiderundersøkelse utviklet for norske kommuner (10-faktor). Undersøkelsen er ikke direkte 
sammenliknbar med tidligere medarbeiderundersøkelser og det vil derfor ikke være mulig å måle 
resultatene i 2015 i forhold til resultatene fra 2014 og tidligere. Den nye 10-faktor-undersøkelsen 
legger vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. Forskning viser at dette er de 
viktigste faktorene å følge i utvikling av egen organisasjon.  

2.3.4.4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 
Ringerike kommune er en IA-virksomhet og har stor oppmerksomhet på helsefremmende arbeid. I 
2014 lå Ringerike kommune i gjennomsnitt 1,1 % over resultatene i kommunal sektor. I 2015 viser 
foreløpige tall at vi har en liten nedgang i det totale sykefraværet i forhold til 2014.  

Erfaring ved flere enheter viser at ved økt fokus på et forebyggende arbeid i kombinasjon med god 
oppfølging av sykemeldte blir resultatet økt trivsel og redusert sykefravær. Kommunen skal bruke 
disse erfaringene i det videre arbeidet. Ambisjonen for 2016 og årene fremover er redusert sykefravær 
og det vil bli arbeidet med konkrete tiltak. Kommunen har god erfaring med tett samarbeid med NAV 
og arbeidslivssenteret, dette samarbeidet skal videreføres og styrkes.   

2.3.4.5 Lærlinger 
Kommunestyret vedtok i 2010 at Ringerike kommune til en enhver tid skal ha 1 lærling pr. 1 000 
innbyggere. Målet er nådd i 2015 og vil videreføres i 2016.  

I 2015 har 38 lærlinger vært i drift i kommunen, åtte lærlinger avsluttet med fagprøve våren 2015. 14 
lærlinger er i sin mellomperiode mens 16 har i 2015 startet opp sitt første læreår. Prioriterte 
fagområder er helsearbeiderfaget og IKT-servicefag. 

Innen helsefagarbeiderfaget er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Hønefoss videregående 
skole, Hole kommune og Ringerike kommune. Gjennom dette prosjekt gjennomføres et nytt, fireårig 
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utdanningsløp hvor elevene veksler mellom skole og praksis hele  utdanningsperioden. Ved endt 
utdanning vil lærlingen ha både fagbrev og studiekompetanse. Fra høsten 2015 er Vestre Viken HF, 
Krødsherad kommune og Flå kommune med i samarbeidet. 

Det kreves mye ressurser til koordinering og oppfølging av lærlinger, men erfaringer viser at 
lærlingene tilpasser seg arbeidet svært raskt og de er et positivt bidrag til både miljøet og driften i de 
enheter de arbeider i.  

2.3.4.6 Målformuleringer og status 

Område Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Medarbeiderperspektiv     

Fraværsprosent 8,7 %  
(9,7 % per 1. 
halvår 2014) 

9,6 %  
(per 1. halvår 

2015) 

8,0 % 7,0 % 

 

Medarbeidersamtalen (antall gjennomført) 84 %  90 % 95 % 

Resultater 10-faktor-undersøkelse * 

(skala 1 – 5) 

    

Oppgavemotivasjon Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringstro   Ikke aktuell  4,0 4,2 

Selvstendighet  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Bruk av kompetanse  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringsorientert ledelse Ikke aktuell  4,0 4,2 

Rolleklarhet Ikke aktuell  4,0 4,2 

Relevant kompetanseutvikling  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Fleksibilitetsvilje Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringsklima  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Nytteorientert motivasjon  Ikke aktuell  4,0 4,2 

*Ny medarbeiderundersøkelse(10-faktor) gjennomføres i november 2015.  

 

2.3.5 Frivillighet 
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes målrettet arbeid for å tilrettelegge for frivillighet i 
handlingsprogramperioden.  

Kommunen vil gjennom dette arbeidet øke bevissthet om behovet for tilrettelegging for å opprettholde 
mangfoldet og deltakelsen i frivillig sektor. Det skjer ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger. Kommunen har egen frivillighetskoordinator og det 
arrangeres møter med de frivillige lag og foreninger. 

Inngåelse av samarbeidsavtaler er et viktig verktøy for å gjøre det lett å være frivillig, samtidig som det 
gir partene et medansvar for gjennomføringen. Ringerike kommune har i 2015 inngått 
samarbeidsavtale med Frivilligsentralen og avtalen vil videreføres i planperioden.  
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3 Sektorene 
Kommunestyret fordeler driftsrammene på ni ulike sektorområder: 

 Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år 

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Kultur 

 Helse og omsorg 

 Samfunn (tekniske områder) 

 Administrasjon og fellestjenester 

 Folkevalgte og revisjon 

 Avsetninger, overføringer særbudsjetter mv 

Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret.  

 

 

 

* Revidert budsjett pr. 10.08.2015 

 

Tall i 1000 kr

HOVEDOVERSIKT 1B

Regnskap 

2014

Budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5 695 6 337 9 405 9 405 9 405 9 405

Administrasjon og fellestjenester 90 325 88 528 96 115 96 450 94 075 96 450

Barnehage 177 030 167 769 178 639 178 639 178 639 178 639

Grunnskole 257 448 249 317 255 433 256 143 256 143 256 143

Spesielle tiltak barn og unge 106 515 115 196 123 044 124 044 124 044 124 044

Kulturtjenesten 14 948 21 370 24 089 24 089 24 089 24 089

Helse og omsorg 618 261 590 124 614 159 614 159 614 159 614 159

Samfunn 168 827 121 115 121 243 118 139 118 139 118 139

Avsetninger, overføringer -27 882 42 080 34 848 34 848 34 848 34 848

SUM TIL DRIFT 1 411 166 1 401 836 1 456 975 1 455 916 1 453 541 1 455 916
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3.1 Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år 
Sektoren omfatter følgende enheter:  

 avlasting/barneboliger på Austjord EFG og Hvelven 87 
 forebyggende helsetjenester barn og unge 
 folkehelse 
 barnevern 
 enhet for spesialpedagogiske tjenester 

Kommunens tjenesteutvikling innenfor oppvekstområdet skal legge til rette for at alle barn og unge 
hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.  

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så 
tidlig som mulig.  

3.1.1 Sentrale utfordringer 
Det er definert sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle enhetene i Barn og unge 0-23 år: 

 forebygging og tidlig innsats  
 god helhet og samhandling 
 nødvendig kompetanse 
 kvalitet 

Forebygging og tidlig innsats 

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er 
opplæringsprogrammet TIBIR2, et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn 
tilpasset det kommunale tjenestenivået. Kommunemodellen har som mål å etablere et system for 
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot 
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.  

God helhet og samhandling 

Det vil i 2016 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid, kulturforståelse og brukermedvirkning.  

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og 
samordne tjenestene rundt de ulike aktørene i familiene. TIBIR, Frisklivssentral og Inntaksteam er 
arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.  

Nødvendig kompetanse  

Kompetanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og 
forebygging. Det vil bli organisert kompetanseutvikling og nettverk for avdelingsledere fra våren 2016. 

I Ringerike vil 16 ansatte vil få tilbud om PMTO3 rådgivningsopplæring høst 2015 og ytterligere 32 
ansatte i 2016. 

Tre barnehager og tre skoler deltar i 2016 i et prosjekt innen flerkulturelt arbeid. Prosjektet drives av 
Høyskolen i Buskerud /Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud.  

Kvalitet 

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt samarbeid med 
foresatte. Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.  

Foreldrekurset DUÅ4, Fagteam i barnehagen og felles kompetansesatsing er valgte tiltak. Oppdaterte 
realistiske planer og informasjon er viktig for å skape felles forventninger.  

Rammetabell 2016-2019 

                                                      

2 TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. 

3 Parent Management Training - Oregon (PMTO) 
4 De Utrolige Årene (DUÅ) er et statlig finansiert tiltak for å hjelpe familier og fagfolk til å forebygge at 
vansker utvikler seg eller å bryte mønstre som har gått seg fast. 
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Nye tiltak er opprettelse av bolig for enslige mindreårige flyktninger og styrking helsetjenester spesielt 
innenfor smittevern. Rådmannen foreslår å sette av 1 million kroner til opprettelse av barnevernsvakt 
sammen med andre kommuner i 2016. Avlastningstjenesten for barn og unge er også styrket i budsjett 
2016 innenfor generell rammeøkning. 

 

3.1.2 Målformuleringer og status 

Spesialpedagogiske tjenester 

Enheten Spesialpedagogiske tjenester er en ny enhet satt sammen av tidligere var PPT, 
Spesialpedagogisk team og Barne- og ungdomsarbeiderteamet. Enheten har 24 ansatte. 

Spesialpedagogiske tjenester Status Status  Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Ventetid før saken startes 8-12 mnd 6 mnd 3 mnd 3 mnd 

 Behandlingstid 3-12 mnd 6-12 
mnd 

3 mnd 3 mnd 

 Nedgang i antall henviste saker 10% 10% 10% 10% 

 

 Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-7 40 35 32 30 

 Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak 
med spesialpedagog 

- 0% 10% 10% 

 Saker kan avsluttes som følge av 
måloppnåelse(språk/adferd) 

- 2 3 4 

 Rådgivingssaker TIBIR 
 

0 16 22 22 

Strategien er tidlig innsats spesielt i barnehagene med blant annet språkstimulerings-prosjekt.  

Målemetode vil være egne tellinger gjennom enhetens fagsystem. 

Rammetabell 2016-2019

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 115 196 123 044 124 044 124 044

Lønnskompensasjon helårseffekt 370

Rammeendring 7 478 1 000 0 0

Netto driftsramme 123 044 124 044 124 044 124 044

Nye tiltak/ endrede behov

Administrativ justering mellom rammeområder 1 880

Helårsvirkning frisklivskoordinator vedtak i 2014 250

Vurdert generell rammeøkning 2 000

Effektiviseringskrav -752

Styrking skolehelsetjenesten 600

Ny bolig for 5 mindreårige flyktninger 2 500

Barnevernsvakt IKS 1 000 1 000

Sum rammeendring 7 478 1 000 0 0
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Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn 

Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov. 
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til 
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0-18 år.  

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

1. Antall barn og unge som mottar avlastning I 
institusjon 0-18 

 20 20 15 

 over 18 år i institusjon  - 7 5 0 

 privat avlastning 0-18 - 35 40 45 

 over 18 år privat avlastning - 4 2 0 

Opplevd kvalitet     

1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende 
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år 

100% 100% 100% 100% 

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til 
barn/ungdom. Strategien er å finne rett nivå på tildeling av tjenester.  

Målemetode vil være egne tellinger, bruker- og medarbeiderundersøkelser. 

Forebyggende helsetjenester barn og unge 

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og 
deres familier. Tjenesten omfatter 

 helsestasjon 0-6 år 
 jordmortjeneste 
 skolehelsetjeneste i grunnskolen 
 egen helsestasjon for ungdom 
 fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 
 vaksinasjon og smittevernkontor 
 frisklivsarbeid 
 folkehelse 
 bofellesskap  

 Status 

2014 

Status  

2015 

Mål 

2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for ungdom) 1 1 2 2 

2. Implementert fagteam i barnehage 3 6 6 7 

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et fokus på tverrfaglig samarbeid og psykisk helse.  

Målemetode vil være egne tellinger, brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 

Målsetting i forhold til Folkehelsearbeid er implementering og iverksetting av tiltak i henhold til mål, 
visjoner og føringer i Folkehelsehelsemeldingen.  
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Smittevernarbeid 
Enheten Forebyggende helsetjenester for barn og unge har utfordringer innen smittevernarbeidet. Det 
er kortere botid for enslige mindreårige asylsøkere i Ringerike, noe som har ført til flere barn å følge 
opp med vaksinasjonsprogram. Det er i tillegg varslet om ytterligere økning fra 25 til ca. 50 barn i løpet 
av kort tid.  

Det er også økt omfang av voksne flyktninger og asylsøkere. Tuberkulosekontroll med oppfølging og 
henvisning er ressurskrevende. Annen vaksinering og arbeid med å redusere fare for 
smittesituasjoner, oppfølging av spesielle grupper og kontakt med folkehelseinstituttet og andre 
samarbeidspartnere er tidkrevende.  

Ringerike kommune tar imot 5 enslige mindreårige flyktninger fra desember 2015. IMDI har gitt garanti 
for at Ringerike kommune vil motta mange nok barn til å drifte et botilbud i en 3-5 årsperiode.  

Barnevern 

Barneverntjenesten skal bidra med ulike hjelpetiltak i familien og i de aller fleste tilfeller er hjelpetiltak 
tilstrekkelig.  

Barnevernstjenesten bidrar med gruppeaktiviteter som sinnemestring, sosial ferdighetstrening, 
besøkshjem, nærmiljøtiltak, råd og veiledning, foreldreveiledningsgrupper (DUÅ) samt bistand i forhold 
til adopsjon, institusjon og fosterhjem. 

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall familier som har påbegynt PMTO 
gjennom Ringerike kommune 

16 16 30    30 

 Avvikle plasseringer der det er til barnets 
beste (adopsjon, tilbakeføring, 
aldersgrense) 

Ikke 
registrert 

10 8     6 

 Antall barn som mottar hjelpetiltak 139 160 170   170 

Opplevd kvalitet     

 Antall familier som har opplevd 
måloppnåelse etter PMTO behandling. 

For tidlig å 
måle effekt 

12 24    30 

 Antall avslutta saker der 
barneverntjenesten vurderer at hjelpetiltak 
har ført til nødvendig endring. 

Ikke 
registrert 

16 48     48 

 Antall avslutta saker der foreldrene 
vurderer at tiltakene har ført til nødvendig 
endring 

ikke 
registrert 

16 48      48 

 Antall avslutta saker der 
barnet/ungdommen vurderer at tiltakene 
har ført til nødvendig endring 

Ikke 
registrert 

10 40 40 

 Antall av disse som vi mottar ny bekymring 
på samme år. 

Ikke 
registrert 

0 0 0 

 

Folkehelse 

I Ringerike kommune er det lavt utdannings- og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en relativt høy 
grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og 
utjevning av sosiale helseforskjeller anses derfor som essensielt i kommunens folkehelsearbeid, og 
vektlegges tungt i Folkehelsemeldingen 2012-20130. 
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3.2 Barnehager  
Sektoren har ansvar for at barnehagene utvikles etter nasjonale føringer, Lov om barnehager og 
kommunalt vedtatte planer.  

Det er 11 kommunale og 20 private barnehager i Ringerike kommune. 

Rammetabell 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett 167 769 178 639 178 639 178 639 

Lønnskompensasjon 482 0   
Rammeendring 10 388 0 0 0 

Netto driftsramme 178 639 178 639 178 639 178 639 

     
Nye tiltak / endrede behov     
Kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 683    
Reduserte inntekter ved innføring av gratis 20 
timer pr. uke for 4-5-åring i barnehage samt 
redusert betaling for familier med lav inntekt. 844    
Deflatorjustering tilskudd til ordinære private 
barnehager, uavhengig av ny finansieringsordning 
og forskriftsendringer 2 968    
Forventet økning i makspris -700    
Økt tilskudd til private barnehager, ny 
finansieringsmodell fra januar 2016 2 600    
Ny lederstruktur  780    
60 nye barnehageplasser fra høsten 2016 3 213    

Sum rammeendring 10 388 0 0 0 

 

Nye tiltak i 2016 består i hovedsak av justering av tilskudd til ordinære private barnehager og økt 
tjenesteproduksjon. To nye tiltak er statlige innført: gratis barnehage 20 timer i uken for 4-5 åringer og 
redusert betalingssats for familier med lav inntekt. Det er en utfordring å utvikle bedre kvalitet innenfor 
dagens økonomiske ramme.  

 

3.2.1 Kapasitet i barnehager  
Kommunestyret vedtok våren 2013 barnehagebruksplan for Ringerike kommune. Det er nå behov for 
en ny gjennomgang av kapasiteten ved barnehager og skoler i kommunen og det vil i 2016 fremmes 
en politisk sak om ny barnehage- og skolebehovsplan. 

Prognosen for antall barn i alderen 1-5 år viser i perioden 2016-2019 en liten vekst. Kommunen har 
hittil klart å innfri den lovmessige retten til barnehageplass innenfor kommunegrensen, og har i tillegg 
gitt tilbud til flere barn som fyller ett år i løpet av året. Heradsbygda barnehage ferdigstilles med 30 nye 
plasser fra august. Eier av Nedre Auren Gårdsbarnehage har som mål at barnehagen øker 
kapasiteten med ca. 30 plasser høst 2016. Utvidet kapasitet i disse to barnehagene vil avlaste 
sentrumsbarnehagene.  

Målet er å tilby barnehageplass på 1-årsdagen.  
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3.2.2 Målformuleringer og status 
Målformuleringene gjelder de kommunale barnehagene.   

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall ansatte med formell 

kompetanse 
    

a. Barnehagelærere  25% 25% 25% 30% 

b. Barne- og ungdomsarbeidere 25% 25% 25% 30% 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass - 91% 93% 95% 

Opplevd kvalitet     

 Total kvalitet i barnehagen  5,0 5,0 5,0 5,0 

 Andel foresatte som opplever at 
barnet deres blir møtt med respekt 

5,5 5,5 5,5 5,5 

 Andel foresatte som opplever at de 

blir møtt med respekt 
5,4 5,4 5,4 5,4 

 Andel foresatte som opplever at 
barnet trives i barnehagen 

5,4 5,2 5,4 5,4 

 

Strategi for måloppnåelse er god ledelse og tydelige og «varme» voksne.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdigrunnlag – tydelige, ærlige og løsningsvillige – 
TÆL.  

Målemetode vil være brukerundersøkelse med indikator fra 1-6, medarbeiderundersøkelsen, KOSTRA 
og intern kartlegging.  

 

3.2.3 Investeringer  

 

 

Barnehager - nytt inventar 
Det er et stort oppgraderingsbehov i barnehagene i forhold til inventar og utstyr. Det foreslås avsatt 2 
millioner i 2016 og 2017, til sammen 4 millioner kroner. 

Oppgradering barnehager 
Det foreslås avsatt 1 million kroner hvert år i perioden 2016 - 2019, til sammen 4 millioner kroner.  

Midlene skal benyttes til vognskur, lekeplassutstyr, inneklima etc.  

  

Investeringer barnehage 2016 2017 2018 2019 SUM

Barnehager - Nytt inventar 2 000             2 000             4 000             

Eiendom - Oppgradering barnehager 1 000             1 000             1 000             1 000             4 000             

Utbygging - Utvidelse Heradsbygda barnehage 17 000           17 000           

Utbygging - Ny sentrumsbarnehage -                 -                 4 000             25 000           29 000           

20 000           3 000             5 000             26 000           54 000           
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Utbygging – Utvidelse Heradsbygda barnehage 
Planlegging av utvidelse av eksisterende kapasitet i Heradsbygda barnehage er i gang. Det er 
foreslått avsatt til sammen 17 millioner kroner i 2016. Løsningen inkluderer ønskede tiltak for å 
oppgradere ventilasjonsanlegg med energisparende tiltak, åpning av avdelingene mellom 1. og 2. etg, 
nye toalettområder, nytt og sikkert el-anlegg, samt utbedring av himling. Slike utvidelser gir mindre 
investeringer pr. plass og gjør Heradsbygda barnehage mer robuste i drift. 

Ny sentrumsbarnehage 
Rådmannen foreslår at kapasiteten på barnehageplasser økes ved oppgradering av Kirkeskolen til 
barnehage når ny skole Hønefoss syd står ferdig i januar 2019.  Denne oppgraderingen vil avlaste 
sentrumsbarnehagene og legge til rette for barnehageplasser Hønefoss syd. 

Det foreslås avsatt 4 millioner kroner i 2018 (til utredning og planlegging) og 25 millioner kroner i 2019, 
til sammen 29 millioner kroner.  
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3.3 Skoler  
Skoleområdet omfatter barne- og ungdomsskoler, skolefritidsordninger og Læringssenteret for voksne. 

I 2016 blir det fokus på elevens læring, læringsmiljø, kompetanse og kvalitet i grunnskole og SFO. 
Læringssenteret vil ha fokus på økt deltakertall og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 

Det er planlagt stor utvikling på det bygningsmessige området i grunnskolen i 2016 og i neste 4-
årsperiode. Sokna skole blir totalrenovert med innflytting til skolestart 2016. Ny skole Hønefoss Sør 
blir prosjektert og byggestart er planlagt i 2017. I Hønefoss Nord vil planene for utvidelse av Ullerål 
skole og fornying av Hov ungdomsskole bli konkretisert og ta form.  

Det er behov for en ny gjennomgang av kapasiteten ved skolene i kommunen. Det vil i 2016 fremmes 
en politisk sak om ny barnehage- og skolebehovsplan. 

Lovhjemler 

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring. 
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida, og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.»   

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven, der det heter at «Kommunen skal ha eit tilbod om 
skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. 
årstrinn.» 

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring 
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven).  

 

Rammetabell 2016 - 2019     
  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett 249 317 255 433 256 143 256 143 

Lønnskompensasjon  1 939 0   
Rammeendring 4 177 710 0 0 

Netto driftsramme 255 433 256 143 256 143 256 143 

     
Nye tiltak / endrede behov     
Reduserte refusjoner fra andre kommuner 353    
Økt elevtall i grunnskolen  2 200    
Administrativ justering mellom rammeområder  -570    
Læringssenteret for voksne - økt utgifter som følge 
av økt volum på grunnskoleundervisning og 
introduksjonsprogram for flyktninger 2 500    
Nytt krav i læreplanen, svømmeundervisning fra 
høsten 2016 179    
Økt naturfagundervisning 5.-7.trinn fra høsten 690 710   
Innføring av arbeidslivsfag i skolene fra høsten 
2016 210    
Ringerike Karrieresenter 250    
Effektiviseringskrav -1 635    
Sum rammeendring 4 177 710 0 0 

 

Som nytt tiltak foreslås en styrking av Læringssenteret for voksne. Dette skal gjøre senteret i stand til 
å øke antall deltakere i undervisningen og å betjene husleien i lokalene ved Hønefoss Arena.  

I grunnskolen er det fra høsten 2016 kompensert for utvidet svømmeopplæring på småskoletrinnet og 
arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Ringerike kommunes kostnader til det nyetablerte karrieresenteret 
er lagt inn i rammen. 
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Rammereduksjonen og økte utgifter til elever som undervises i andre kommuner dekkes inn gjennom 
innsparingen ved at det er færre skoler i 2016 enn i 2015. 

I statsbudsjettet foreslås det å innføre en naturfagstime mer på 5.-7. trinn. 

3.3.1 Grunnskole 
Skolene har ansvar for opplæringstilbudet til 3 200 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale 
føringer og kommunalt vedtatte planer. Handlingsplan for grunnskolen beskriver skolenes faglige 
utviklingsområder knyttet til elevenes læringsmiljø og læring. 

Planen er under revisjon. Fokusområder i 2016 er elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk.  

Kommunestyret har bedt «rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, slik at målet om at 
Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til mestringsnivå i lesing, regning 
og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig grunnskolepoeng.»  

Dette gjenspeiles i måkeindikatorene nedenfor og i sektorens tiltak.  

3.3.1.1 Måleindikatorer og status 

Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2016-2018 

Brukerperspektiv      

Målt kvalitet     

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn 
 Elevens score på nasjonal prøve i 

lesing (nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i 
regning (nasjonalt snitt 50) 

 

48 

 

48  

 

Gjennomføres 
 i oktober 

 

50 

 

50  

 

51 

 

51 

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn 
 Elevens score på nasjonal prøve i 

lesing (nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i 
regning (nasjonalt snitt 50) 

 

49 

 

50 

 

Prøveresultat 
 ikke klart 

 

50 

 

50 

 

51 

 

51 

Grunnskolepoeng 
 (nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 

 
38,3 

 
38,5 

 
39 

 
40 

Spesialundervisning 
 Andel elever med spesialundervisning  

(nasjonalt snitt 8 %) 
 Andel elever med spesialundervisning 

som når målene i sin individuelle 
opplæringsplan og spesialundervisning 
avsluttes 

 

8,7 % 

 

 

 

Tallene  
kommer i  
oktober 

 

 

8 % 

  

10 % 

 

7,5 % 

 

10 % 

  



R i n g e r i k e  ko m m u n e  - Ha n d l i n g s p r o g r a m  2 0 1 6 - 2 0 1 9  –  B u ds j e t t  2 0 1 6  

3.3 Skole  26  

 

Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2016-2018 

Opplevd kvalitet     

Trivsel 
 Elevene på 7. trinn sin opplevelse av 

trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,4 ) 
 Elevene på 10. trinn sin opplevelse av 

trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2) 

 

4,4 

 
4,2 

 

Undersøkelsen 
gjennomføres 

 før jul 

 

4,5 

 
4,5 

 

4,5 

 
4,5 

Mobbing 

 Andel elever som på 7. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (nasjonalt snitt 
4,7 %) 

 Andel elever som på 10. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (nasjonalt snitt 
4,7 %)  

 

4,5 % 

 

 

4,1 % 

 

 

Undersøkelsen 
gjennomføres 

før jul 

 

4 %  

 

 

4 %  

 

4 %  

 

 

4 %  

 

De fleste måleindikatorene ovenfor tar utgangspunkt i nasjonale tester og undersøkelser og 
sammenligner elevene i Ringerike med landsgjennomsnittet. Noen er også basert på lokale 
registreringer. De nasjonale skalaene benyttes.  

3.3.1.2 Tiltak 
Sektoren har ulike tiltak for å nå målene som er satt for sektoren 

Ungdomstrinn i utvikling 
Ungdomsskolene og 1.-10. skolene gjennomfører prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling, som skal gi mer 
praktisk og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Skolene i Ringerike har fokus på regning og 
lesing. De har egne ressurspersoner på områdene, får direkte veiledning av Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold og av utviklingsveilederne i Buskerud. Dette støtter opp under det lokale arbeidet på hver 
skole. Prosjektet går over 3 semester og startet høsten 2015. 

Parallelt med dette fokuserer også 1.-7. skolene på videreutvikle kvaliteten på arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter. Skolene jobber internt, deltar på nettverk og samlinger og benytter bl.a. 
nasjonalt utarbeidet materiell for det skolebaserte arbeidet. Dette er vesentlige tiltak for å nå sektorens 
mål. 

Videreutdanning 
Et annet tiltak for å nå målene er videreutdanning. 19 lærere tar skoleåret 2015-16 
kompetansegivende videreutdanning etter en nasjonal strategi. Engelsk, matematikk, naturfag og 
norsk for minoritetsspråklige prioriteres. Utgiftene deles mellom stat og kommune. Ordningen bidrar til 
økt kompetanse og kvalitet. Antall lærere som vil få kompetansegivende utdanning fra høsten 2016 vil 
rådmannen komme tilbake til når statsbudsjettet for 2015 er endelig vedtatt. Det er ønskelig at dagens 
nivå videreføres. 

Læringsmiljø 
Arbeidet for et godt læringsmiljø fortsetter. Fra og med 2016 brukes det forebyggende opplegget «Mitt 
Valg» på barnetrinnet på alle skoler i kommunen. Kommunens kompetanse på arbeidet mot mobbing 
videreutvikles ved at representanter for ansatte i skole og PPT skoleres i regi av Fylkesmannen og 
Mobbeombudet. Disse utgjør en lokal ressursgruppe på området.  

Lederutvikling 
Rektorene og lederteamene på skolene deltar i lokale og regionale ledernettverk som har fokus på 
sentrale elementer i skoleledelse og skoleutvikling. Ringerike samarbeider med fire nærliggende 
kommuner om dette. Lederne i skolene har høy formell skolelederutdanning. Nyansatte og 
avdelingsledere oppfordres og oppmuntres til å gjennomføre «rektorskolen»  
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3.3.2 Skolefritidsordningen (SFO) 
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som skal legge til rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 
med utgangspunkt i alder og interesser hos barna. Kommunens SFO – plan, som beskriver 
målsettinger for innholdet blir revidert i løpet av 2016. 

I 2016 vil samarbeidet mellom skole og SFO vektlegges og det vil bli arbeidet med videreutvikling av 
kvalitet og kompetanse hos medarbeiderne. SFO tilbyr i 2016 opplegg i skolenes ferier og om 
sommeren. Dette er en videreføring av tilbud som tidligere ble gitt i regi av barneverntjenesten under 
tittelen «Aktiv ferie». Skolene skal samarbeide om dette. 

 

3.3.3 Læringssenteret for voksne 
Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. 
Skolen tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere. I tillegg 
har skolen ansvaret for skoletilbudet til flyktninger som bosettes i kommunen, jf. 
Introduksjonsprogrammet.  

3.3.3.1 Målformuleringer og status 

Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     
 Andel deltakere som fullfører 

grunnskole for voksne med 
minimumskarakter 2 i alle fag  

50 % 64 % 65 % 75 % 

 Andel spor 2 deltakere som 
består alle delprøvene på 
norskprøve A2-nivå innen ett år 
(Ny prøve) 

 50 % 50 % 50 % 

 Andel avsluttede introdeltakere ut 
i videre utdanning eller jobb 
(Gjennomsnitt for landet 44 %)  

55 % 
Kommer  

ved  
årsskiftet 

60 % 70 % 

     
 

Læringssenteret flyttet i januar hele sin virksomhet til Hønefoss Arena i Schjongslunden. Det å ha all 
undervisning på ett sted i nye og tilpassede lokaler har ført til forbedret læringsmiljø for deltakere og 
tilsatte. Læringssenteret har fokus på kvalitet i opplæringen og god flyt (gjennomstrømning) av 
deltakere. 

Økt antall flyktninger innebærer blant annet at Læringssenteret må utvide deltakertallet og antall 
ansatte.  

Et viktig innsatsområde 2016 er å videreutvikle systemer og rutiner både internt og i samarbeid med 
andre enheter i kommunen. Målet er å få til en god gjennomstrømming av deltakere så flest mulig 
kommer seg videre i utdanning og jobb. 
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3.3.4 Investeringer 

 

IKT - Skole og barnehage 

Det er foreslått avsatt 2,7 millioner kroner til innkjøp av PCer til 8. trinn høsten 2016. Dette er en 
videreføring av summen fra tidligere år og viktig for utvikling av elevenes digitale kompetanse og 
læring. Ordningen ble innført skoleåret 2007-2008, og rådmannen foreslår at ordningen evalueres i 
løpet av 2016. 

Nytt inventar 

Det foreslås å videreføre 5 millioner kroner i 2006 og 2017 til en helhetlig innvendig fornying på 
enkelte skoler slik at de framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. De eldste skolene som 
ikke er planlagt ut- eller ombygd i 4-årsperioden, er prioriterte. Oppgraderingen på dette feltet skal 
bidra til økt trivsel og læring. 

Oppgradering skolebygg 
Det foreslås å videreføre en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Den er satt til 5 millioner 
kroner årlig i årene 2016-2017, og 3 millioner kroner videre. Midlene benyttes til å dekke mindre 
utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov. Typiske kostnader er tilrettelegginger for 
elever med spesielle behov, mindre bygningsmessige oppgraderinger for å øke funksjonalitet og 
kapasitet, tilfredsstille krav til akustikk, lys og arbeidsplasser for ansatte og til fornying av foreldete 
tekniske anlegg. 

Varme Haugsbygd/Vang skole 

For 2016 foreslår rådmannen å konvertere til vannbåren varme på Haugsbygd skole. Tiltaket er en del 
av satsingen på energi og klima. På Vang skole er det vannbårent varmeanlegg etablert etter år 2000. 
Vi planlegger å etablere en felles miljøvennlig energisentral for både Vang og Haugsbygd skoler. 
Forstudie for valg av løsning fullføres i 2015. Denne vil danne grunnlag for valg av løsning.  

Ny skole med flerbrukshall Hønefoss sør 
Det avsettes ca 300 millioner kroner i perioden 2017-2019 til prosjektering og bygging av ny skole 
Hønefoss sør. Byggestart er planlagt til 2017. Ferdigstilling av skolen er planlagt til 1. januar 2019. I 
2015 brukes det 40 millioner kroner til forprosjekt og kjøp av tomt. 

Sokna skole – totalrenovering 
Arbeidet med fornying av Sokna skole fullføres i 2016. Budsjettet til skolen er 70 millioner kroner 
inkludert 3 millioner kroner til inventar. De resterende 37 millioner kroner bevilges i 2016. 

Skolebygg med flerbrukshall Hønefoss nord 
Det avsettes til sammen 308 millioner kroner i økonomiplanperioden til prosjektering og utbygging av 
Ullerål skole, ny flerbrukshall og rehabilitering eller nybygg ved Hov ungdomsskole. Framdriftsplaner 
vil foreligge i løpet av 2016. Begge skolene må rehabiliteres. Flerbrukshall planlegges parallelt for å 
dekke behovet for kroppsøvingsarealer til begge skolene. 

Nes skole 
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da trolig bygges opp igjen et tilbygg for at skolen 
skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens elevtall kan størrelsen på tilbygget reduseres i 
forhold til eksisterende fløy, og det settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet mot 
slutten av planperioden. 

 

Investeringer skole 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Skole 3 000             2 700             2 700             2 700             11 100           

Skoler - Nytt inventar 5 000             5 000             10 000           

Eiendom - Oppgradering skolebygg 5 000             5 000             3 000             3 000             16 000           

Eiendom - Varme Haugsbygd/Vang skoler 5 000             5 000             

Utbygging - Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd 36 500           121 000        121 000        21 000           299 500        

Utbygging - Sokna skole totalrenovering 37 000           37 000           

Utbygging - Skolebygg Hønefoss nord 17 500           91 000           100 000        100 000        308 500        

Utbygging - Nes skole ny barneskolefløy 1 000             11 000           12 000           

109 000        224 700        227 700        137 700        699 100        
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3.4 Kultur 
Kulturområdet omfatter biblioteket, kulturskolen og det generelle kulturarbeidet. 
Kultursektoren arbeider for å opprettholde og videreutvikle kulturområdet ut fra lovverk og mål innenfor 
de tildelte rammer. 

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig kulturplan for Ringerike kommune fortsetter. Kulturplanen med 
satsningsområder, muligheter og samarbeid legges fram til politisk behandling i våren 2016. 

I kulturarbeidet fordeles tilskudd til lag, organisasjoner og arrangementer og det gis råd og veiledning 
til arrangører. Kultursektoren er involvert i utstillinger og arrangement og har ansvar for søknader om 
spillemidler og utleie av kommunens idrettshaller. 

 

Rammetabell 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett  21 370 24 089 24 089 24 089 

Lønnskompensasjon 42 0   

Rammeendring 2 677 0 0 0 

Netto driftsramme 24 089 24 089 24 089 24 089 

     

Nye tiltak / endrede behov     

Kulturadministrasjonen - Tilskuddsportalen 110    

Kulturadministrasjonen – kulturleder i hel stilling  616    

Biblioteket – styrking av budsjettet til for å utvide 
tjenestetilbudet, kommunal andel til prosjekter  400    
Kulturskolen – rektor i hel stilling og 
kompensasjon for økte utgifter til husleie, renhold 
og fellesutgifter 400    

Ringerikshallen - videreføre tilbudet  300     

Tilskudd trossamfunn - økt tilskudd  1 000    

Effektiviseringskrav -149    

Sum rammeendring 2 677 0 0 0 

 

Rammeøkningen gjelder økte tilskudd til tros- og livssynssamfunn i tråd med ny beregningsmodell. 
Det er og foreslått midler til noen stillingsendringer på kulturområdet for å styrke og videreutvikle 
kommunens kulturskole og kulturforvaltning. 

3.4.1 Det generelle kulturarbeidet. 
Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordninger. 
Innenfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, 
Ungdommens Kulturmønstring og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergaarden. 
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltning og kultur. 
Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, kulturaktiviteter og tros- og livssynstilskudd. 
I tillegg er det en del institusjoner som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseet, 
Ringerike Kultursenter og Buskerud Teater. 

I 2016 vil hovedfokus være å utarbeide en kulturplan, samt å gjennomgå og revidere rutiner og 
avtaleverk i tilknytning til kulturforvaltningen. 
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3.4.2 Kulturskole 
Kulturskolen holder til i Hønefoss sentrum og gir undervisning i musikk- og kunstfag. 
Kulturskolen har undervisning både for talent og for bredde. Hovedmålgruppe er barn og unge.  

Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, der det heter at alle kommuner skal ha et musikk- og 
kulturskoletilbud til barn og unge. 

3.4.2.1 Målformuleringer og status 

Område Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Andel av personalet med 
fagutdanning 

Ny 
indikator 

80 % 80 % 80 % 

 Dekningsgrad: Andel elever i 
grunnskolealder i kommunens 
kulturskole  

Ny 
indikator 

6 % 6,5 % 8 % 

Ringerike kommune har i dag en relativt liten andel elever i kulturskolen i forhold til sammenlignbare 
kommuner og statlige mål. 

Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i instrumenter og kunstfag. Det er et mål å øke elevtallet 
de kommende år. Fra 2016 vil det bli tilbud om drama/teaterundervisning. Det er et mål å gjøre 
kulturskolen til en mer aktiv og åpen integreringsarena, der elever fra ulike kulturer møtes, utveksler 
kulturelle uttrykk og skaper nye prosjekter sammen. 

3.4.3 Bibliotek 
Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal 
også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon. 

Hovedbiblioteket ligger i Hønefoss, med avdelinger på Sokna, Nes og i Ringerike fengsel. Ringerike 
bibliotek er en inkluderende og uavhengig møteplass. Biblioteket formidler litteratur og kunnskap, og 
tilbyr varierte aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Ringerike biblioteket tilbyr også digitale 
bibliotektjenester. 

Biblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek. 

3.4.3.1 Målformuleringer og status 

Område Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

Antall utlån  82 667 82 000 82 000 81 000 

Fysiske besøk - hovedbiblioteket 92 671 92 800 92 800 93 000 

Antall arrangementer  20 22 32 36 

Litteraturformidling og bibliotekopplæring for 
skoler, barnehager o.a. 

Ny 
indikator 

40 44 49 

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, 
fornyelser per nett og sms)  

Ny 
indikator 

50 % 50 % 60 % 
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På nasjonalt nivå har både tallene for utlån og besøk vist synkende kurver. Biblioteket ønsker å 
stimulere til økt bruk gjennom flere arrangementer og aktiviteter, og bedre markedsføring av 
bibliotekets tilbud og tjenester.  

3.4.4 Investeringer 

 

Meråpne bibliotek 

Arbeidet med «Meråpne bibliotek» startet i 2015. Første del av prosjektet, å installere alarmporter og 
ny merking av alle bøker gjennomføres i 2015. Det foreslås å bruke kr. 500 000 til noe ombygging i 
2016, slik at låntakere kan benytte bibliotekene også utenom betjent åpningstid fra høsten 2016. 

Schjongshallen (Ishallen) 

I 2015 er det lagt nytt isbanedekke i Schjongshallen, lagt radonsperre og skifta isvant, etablert ny 
utvendig rømningstrapp, nye branndører og nye nød- og ledelys.  

Opprinnelige pumper og shunter er i stor grad teknisk foreldet eller har mistet funksjonene og skal 
byttes. Det foreslås derfor 3 millioner kroner i 2016 til å ferdigstille arbeidet i ishallen.  

Ringerike Ishockeyklubb har bidratt med 2 millioner kroner til oppgraderingen av hallen. På det nye 
kjøleanlegget vil det være kommunal styring og drift, men Ishockeyklubben vil fortsatt ha ansvar for 
vedlikehold av isflaten.  

Røsholmstranda 

Ringerike kommune har i 2015 inngått avtale med Ringerike og Hole Røde Kors om leie og drift av 
Røsholmstranda. Avtalen innebærer at kommunen har ansvar for sanitærbygg og ytre vedlikehold på 
kafébygget. Rådmannen foreslår å oppgradere området og gjøre stranden mer attraktiv og 
publikumsvennlig og det er avsettes 5 millioner kroner til oppgradering av uteområdet, vedlikehold av 
kafébygget, og oppgradering av sanitærforhold.  

Krematoriet 

Det er foreslått 400 000 kroner til ny kistehåndtering og tiltak som gjør krematoriet livssynsnøytralt i 
2016. Det forslås videre å sette av penger til nytt orgel i 2018. 

Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd 

Kommunens del av investeringene i ny Hønefoss kirke er til sammen 44,3 millioner kroner i 2017 og 
2018.  

I de to kommende årene avsettes det 1,4 millioner kroner til stasjonært slukkeanlegg i Tyristrand kirke, 
sanitæranlegg og utvidelse av redskapshus i Veme kirke og universell utforming i Nes kirke. 

I 2017 avsettes det 360 000 kroner til universell utforming i Hval kirke og sanitæranlegg og utvidelse 
av redskapshus i Veme kirke. 

Investeringer kultur, idrett, kirke 2016 2017 2018 2019 SUM

Kultur - Selvbetjente bibliotek 500                500                

Eiendom - Rehabilitering Schjongshallen 3 000             -                 3 000             

Eiendom - Røsholmstranda 5 000             5 000             

Eiendom - Krematoriet 400                2 000             2 400             

Tilskudd til RKF - Gjenoppbygging Hønefoss kirke 26 300           18 000           44 300           

Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling kirker 1 400             360                -                      -                      1 760             

10 300           26 660           20 000           -                      56 960           
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3.5 Helse og omsorg  
Sektoren er organisert i 14 enheter og omfatter følgende tjenester:  

 hjemmebaserte tjenester 
 tjenester til funksjonshemmede 
 institusjoner med korttidsopphold, langtidsopphold og dagopphold 
 psykisk helse og rus 
 krisesenter 
 legevakt 
 NAV 
 miljørettet helsevern og smittevern 
 RingeriksKjøkken med servicesentrene 

Sektoren har tilbud om ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse for 
at kommunens innbyggere med pleie og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.  

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også 
koordinerende enhet som koordinerer tjenester til brukere med sammensatte og langvarige 
tjenestebehov. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse – og omsorgstjenesteloven, 
helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdighetsgarantien. 

Rammetabell 2016-2019 

 

Budsjettet for 2016 tar utgangspunkt i faktisk driftsnivå i 2015. Utfordringen i 2016 er å drive 
tjenestetilbudet slik at flere ressurser kan settes inn lenger ned i omsorgstrappen (forebyggende 
arbeid). 

RingeriksKjøkken fikk en reduksjon i pris på mat til hjemmeboende under behandling av Budsjett 
2015. Det førte til en svikt i inntekt på 1,3 millioner kroner. Svikten i inntekt har ikke RingeriksKjøkken 
eller sektoren greid å finne dekning for i 2015. Dette dekkes opp i forslaget til budsjett 2016.  

Sektoren må i perioden 2016 - 2019 videreføre det gode arbeidet med effektivisering, 
kompetanseheving og strukturendring for å få en effektiv og god organisasjon som holder sin 
budsjettramme. Sektoren ønsker å fokusere ytterligere på forebyggende arbeid ved å dreie tjenester til 
et lavere omsorgsnivå.   

Interkommunalt samarbeid gjelder Ringerike interkommunale legevakt og Hønefoss krisesenter. 
Økning i lønns- og øvrige driftsutgifter fører til en økning i kommunens årlige tilskudd. Økning i 
driftstilskudd til leger relateres til økt sats. 

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 590 124 614 159 614 159 614 159

Lønnskompensasjon helårseffekt 3 535

Sum rammeendring 20 500 0 0 0

Netto driftsramme 614 159 614 159 614 159 614 159

Nye tiltak/ endrede behov 

Styrking av tjenesten 7 000            

Lønns- og prisvekst interkommunalt samarbeid 

og driftstilskudd leger 818               

Drift av lovpålagte kommunale øyeblikkelig hjelp 

plasser 7 620            

Økte tjenester ti l  flyktninger 10 360         

Styrking av helsekontoret på Hvalsmoen transittmottak 400               

Administrativ justering mellom rammeområder -1 396          

Effektivisering -4 302          

Sum rammeendring 20 500 0 0 0
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Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig-hjelp-plasser. 
Dette tilbudet har inntil nå blitt finansiert av øremerkede tilskudd. Fra 2016 skal kommunen sørge for 
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. Penger til dette overføres i rammetilskuddet. Det er behov for en rammeøkning på 
7,62 millioner kroner.  

Økte tjenester til flyktninger er i hovedsak grunnet økning i antall flyktninger som bosettes i kommunen 
i 2016. Det samme gjelder styrking av helsekontoret på Hvalsmoen. Her vil finansiering komme via 
statlige tilskudd. 

Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og 
oppfølging av pasienter også innenfor psykisk helse og rus. Antall døgnplasser i sykehus reduseres. 
Denne omleggingen fører til at kommunen har fått større ansvar for flere brukere med omfattende 
psykisk helse og rusproblematikk. Det er behov for å styre ressurser til tjenester i bolig. Det er også 
viktig å arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å håndtere personer med alvorlige og 
sammensatte problemer. Regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tidligst fra 1. januar 2017.  

Ve terrasse har lenge stått ubrukt. Bygningen har 8 leiligheter og fellesareal. Bygget oppgraderes nå 
til dagens standard og tilpasses brukergruppen psykisk helse og rus. Kostnader til utbedring belastes 
Boligstiftelsen som så belastes sektoren. Boligen bemannes med kompetanse på brukergruppens 
utfordringer. Planlagt innflytning er juni 2016. 

Året 2016 brukes til å stabilisere drift og øke nødvendig kompetanse. Sektoren vil løse 
effektiviseringskravet på 0,5 % ved innføring av nærledelse, noe som forventes å gi en nedgang i 
sykefravær. Det forventes også en effektivisering på logistikk og innkjøp.   

3.5.1 Sentrale utfordringer 

Kompetanseutvikling 

Utviklingen etter innføringen av samhandlingsreformen er at en større del av helse- og 
omsorgstjenestene leveres i kommunene. Vi ser en reduksjon i antall liggedøgn. Vestre Viken HF har 
den korteste liggetiden i Helse sørøst. Antall reinnleggelser er lavt. Dette sier noe om kvaliteten i 
behandlingen på sykehuset og at de kommunale tjenestene er gode. 

Målet er å hjelpe brukeren til et best mulig liv, der brukeren selv opplever å mestre livet i tråd med 
egne mål. En annen målsetning er at brukeren unngår forverring og komplikasjoner slik at en opplever 
å være selvhjulpen i størst mulig grad lengst mulig.  Dette stiller store krav til kompetanse i 
kommunen. Rådmannen ønsker å øke sykepleierkompetanse. Det er også nødvendig å vurdere 
legedekning i institusjonene. Videre påpeker rådmannen at det er nødvendig med fortsatt tett og godt 
samarbeid med fastlegene og sykehuset.   

Helse og omsorg vil i perioden satse på kompetansehevende tiltak og videreutvikling av egne ansatte. 
God kompetanse på riktig nivå, rett sted og rett tid er en forutsetning for gode og effektive tjenester. 
Det er siste året startet kvalitetsforbedrende nettverksgrupper innen brukerstyrt personlig assistanse, 
tildelingsarbeid, hverdagsrehabilitering, kompetanseplanarbeid og nettverksarbeid innen rus og 
psykisk helse. Dette gjøres som en del av 6-kommuners-samarbeidet  

Ringerike kommune satser på lærlinger. Vi har siste året økt antall lærlinger og innen 2018 vil det 
være 38 ordinære lærlinger i sektoren. Det kreves god og systematisk oppfølging av denne gruppen, i 
tillegg til at flere ansatte får veiledningskompetanse gjennom arbeidet med lærlinger.   

Ledelse 

Helse og omsorg har siste året gjennomført endringer i organisering og lederstruktur. Sektoren består i 
dag av 14 enheter, og det er innført lederteam på alle enhetene. Dette for å sikre bedre og tettere 
oppfølging av ansatte og tjenestene som produseres. Det vil i handlingsplanperioden være fokus på å 
videreutvikle lederteamene til å bli trygge og selvstendige slik at de på selvstendig grunnlag jobber 
med kompetanse og kontinuerlig forbedringstiltak på egen enhet innenfor de tildelte økonomiske 
rammer. Elektronisk kvalitetssystem implementeres i alle enheter i løpet av 2016.  



R i n g e r i k e  ko m m u n e  - Ha n d l i n g s p r o g r a m  2 0 1 6 - 2 0 1 9  –  B u ds j e t t  2 0 1 6  

3.5 Helse og omsorg   34  

 

 

Helse og omsorg vil i 2016 arbeide med ny planstruktur. Det er et mål å ha realistiske og 
fremtidsrettede planverk slik at utvikling av helse- og omsorgstilbudet skjer i tråd med befolknings og 
sykdomsutvikling i kommunen.  

Videreutvikling av omsorgstrappen med satsning på forebyggende tjenester 

I Ringerike kommune prioriteres tjenestene etter BEON5-prinsippet, som best illustreres gjennom en 
omsorgstrapp. Jo høyere opp i trappen desto mer inngripende tjenester. 

 

Dagtilbud, hverdagsrehabilitering og hjemmetjenester er tjenester nederst i trappen, hvor brukeren 
aktivt kan bidra til å beholde, gjenopprette, eller øke funksjonsnivå.  

Lengst opp i omsorgstrappen finnes institusjoner og spesialenheter. Den demografiske utviklingen i 
Ringerike kommune vil i tiden fremover gi en økning i andel eldre over 90 år.  Forskning viser at 
forekomst av demens øker i tråd med økende alder. Denne gruppen pasienter er i dag utfordrende å 
ivareta i eget hjem Tilgangen på omsorgsboliger tilpasset demente er ikke tilpasset dagens behov og 
søkes løst ved nybygg i nær fremtid. Dette fører til at en stor del av institusjonsplassene blir prioritert til 
demente. Dekningsgraden for institusjonstjenestene i Ringerike kommune er lavere enn 
kommunegruppe 13. Dette kompenseres ved at vi har høyere tjenestevolum på hjemmetjenester, som 
igjen fordrer en stram og effektiv tildelingspraksis med tildeling på best effektive omsorgsnivå.   

Det er et mål å redusere tildelte timer. Dette vises i måleskjema. Slik omsorgstrappen er organisert i 
dag mangler det viktige tilbud lengst nede i trappen. Her nevnes blant annet dagsenter som felles 
møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud. Rådmannen 
anbefaler å videreutvikle omsorgstrappen ved å etablere tilbud lengre ned i trappen. Dette er mulig 
dersom man omprioriterer ressurser innenfor sektoren.  

Forebyggende hjemmebesøk 

Hjemmetjenestene kan forebygge, legge til rette for å redusere fare for funksjonssvikt og 
sykdomsutvikling. Rådmannen anbefaler å videreutvikle omsorgstrappen ved å tilby forebyggende 
hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og større grad av 
trygghet for friske eldre. Besøkene skal fungere både som informasjonskanal og styrke de eldre sine 
ressurser og tro på egen evne til å ta vare på sin egen helse. Forebyggende hjemmebesøk knyttes til 
de øvrige helsetjenester og aktivitetstilbud.  

                                                      
5 BEON-prinsippet  - Beste effektive omsorgsnivå 
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Hverdagsrehabilitering 

Prosjektet har vært finansiert av prosjektmidler, i alt 1,5 millioner kroner i perioden 2013-2015.Det 
søkes prosjektmidler også for 2016. To stillinger (ergoterapeut og fysioterapeut) er øremerket 
hverdagsrehabilitering. I tillegg er det fire hjemmetrenere. Midlene brukes til å finansiere 
hjemmetrenere og vikar for ergo- og fysioterapeut.  

Ved å arbeide målrettet med å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpen, kan behovet for langvarige og 
omfattende tjenester i mange tilfeller reduseres. Resultatet er at behov for institusjonsplass utsettes.  
Brukeren vil tidlig motta et tverrfaglig tilbud med fokus på rehabilitering og mestring. Den enkelte vil få 
økt livskvalitet, lengre levetid og større mulighet for å mestre hverdagen i eget hjem.  

Dette krever et tett samarbeid mellom tjenestetildeling, korttidsinstitusjon og den aktuelle 
hjemmetjeneste. Resultatene fra prosjektet i Ringerike kommune er gode. Det foreslås å prioritere 
denne tjenesten, slik at dette arbeidet kan videreføres dersom tilskuddsordning ikke fortsetter. 

Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp implementeres som metode.  Dette er 
kompetansehevende tiltak, satsning på brukermedvirkning og pasientsikkerhet. 

Kommunikasjon og samhandling 

For å møte fremtidens utfordringer må helse- og omsorgstjenesten utvikle samspillet og gi større rom 
for de frivillige og pårørende. Frivillig arbeid krever oppfølging og systematisk arbeid innen sektoren. 
Det vil derfor utarbeides en strategi for hvordan dette kan håndteres. Som et tiltak for å styrke 
samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og frivillighet planlegges gjennomføring av Livsgledeuke og 
VÅR- konferansen i 2016. 

Arbeidet med effektivisering, omstilling og strukturendring har medført nedgang i antall årsverk. 
Kvaliteten og tilliten til tjenestene har blitt utfordret. Rådmannen kommer i løpet av 2016 til å vurdere 
pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv 
deltakelse. Tanken er at brukerutvalg kan bidra til åpenhet, felles forståelse og forebygging av 
konflikter.  

Rådmann foreslår å opprette eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 2016, og vil fremme en 
sak om dette.   

Dialog og samhandling med egne ansatte er viktig. Helse og omsorg er en stor og omfattende sektor. 
For å ivareta informasjon og samhandling har sektoren prioritert å arrangere MKS-samlinger fire 
ganger i året. Dette videreføres.  

Folkehelsemeldingen skal revideres innen utgangen av 2016.  

Målstyring 

Kommunen er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å drive systematisk kvalitetsforbedring. 
Dette arbeidet har ikke vært godt nok prioritert siste år, og det er derfor nødvendig å utarbeide en 
kvalitetsplan i handlingsperioden. Det skal defineres viktige kvalitetsindikatorer som kan kobles opp 
mot pasient- og brukerundersøkelser. Dette gir et mer fullstendig bilde av kvaliteten i tjenestene.  

Helse og omsorg skal i 2016 implementere elektronisk kvalitetssystem med egen avviksmodul. Dette 
betyr at sektoren gjennom hele 2016 vil jobbe med kvalitetssikring av tall. 

3.5.2 Tjenesteområdene  

3.5.2.1 Tildelingskontoret med koordinerende enhet 
Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også 
koordinerende enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven, helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og 
verdighetsgarantien.  

Fokusområder i perioden vil fortsatt være å arbeide for et enhetlig tildelingskontor med felles praksis 
mellom saksbehandlerne. For å oppnå felles praksis må man ha felles forståelse og terskel for tildeling 
og utmåling av tjenester. Det trengs felles samhandling med utfører for å bedre relasjoner og 
rolleforståelse mellom tildeler og utfører ut fra målet om å å tildele tjenester lavest mulig i 
omsorgstrappen.  
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3.5.2.2 Hjemmetjenester  
Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til ansvar for 
trygghetsalarm og matombringing. 

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient 
og brukerrettigheter. 

Fokus i perioden er god og aktiv bruker og pårørendemedvirkning med tett og kontinuerlig dialog 
mellom Tildelingskontoret og hjemmetjenester. Det vil også være avgjørende med god struktur, 
veletablerte rutiner og økt faglig kvalitet i tjenesten.  

Brukerfokuset «Hva er viktig for deg?» skal være kjent for alle ansatte. Kunnskap om omsorgstrappen, 
hverdagsrehabilitering, helhetlig pasientforløp og innføring av kvalitetsforum er satsningsområder. 

3.5.2.3 Tjenester til funksjonshemmede (TTF)  
TTF gir i dag tjenestetilbud til brukere hovedsakelig i døgnbemannet bofelleskap, men også 
ambulerende tjeneste, dagsenter og arbeidssenter.  

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient 
og brukerrettigheter. Tjenester til funksjonshemmede vil ha samme satsningsområde som for 
hjemmetjenester.  

3.5.2.4 Institusjon  
Enheten har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for korttid- og 
avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og 
pleie.  

Arbeidet med å bedre internkontroll og innføre standardiserte prosedyrer fortsetter også i 2016. 
Målsetningen er et veletablert og «levende» internkontrollsystem. Også her vil god struktur, 
veletablerte rutiner og økt faglighet være satsningsområder. Institusjonstjenestene vil arbeide med 
aktivitet tilpasset brukerens behov og ressurser. Dette for å skape en meningsfull hverdag.  

3.5.2.5 Målformuleringer og status 

Område Status Status Mål 

2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv 

Målt kvalitet 

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i bofelleskap og institusjon 

Fravær av alvorlige feilmedisinering  Ikke data Ufullstendig 

 

0 0 

Antall brukere som har deltatt i 
hverdags-rehabilitering  

20 36 45 45 - 60 

Antall avtalte tjenestebesøk som 
tjenesten selv avlyser 

Ikke data Ikke data 
gode nok 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

Iverksettingstid av vedtak 
hjemmetjenester 

Ikke data Ikke data Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 
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Område Status Status Mål 

2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv 

Målt kvalitet 

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i bofelleskap og institusjon 

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad Ikke 
fullstendig 

data 

Ikke gode 
nok data. 

Totalt antall 
registrerte 

fall pr. sept. 
2015 er 113 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

 

IPLOS registrering - antall med aktive 
vedtak med ufullstendig utfylt 
kartlegging 

 

Ikke data 

 

Finne frem til 
målemetode 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

Antall forventningsavklaringer ved 
innkomst i %  

Ikke data 80 % 100 % 100 % 

Psykisk helse og rus 

Antall brukere med individuell plan  Ca. 20 25 25 25 

Det er gjennomført forventnings-
samtaler med bruker 

Ikke sikre 
data 

70 % 85 % 90 % 

 

Tildelingskontoret  

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset 
etter at pasienten er definert som 
utskrivningsklar  

 0-3 døgn 0-3 døgn 0-3 døgn 

Andel korttidsplasser belagt med 
korttidspasienter  

75-89 % 90-100 % 90-100 % 90 – 100 % 

Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke 
pleie og omsorg utenfor institusjon  

7,9 timer 7,8 timer 7,7 timer 7,5 timer 

Tall kan hentes ut fra egne registreringer, KOSTRA, IPLOS, Gerica og avviksmodul i elektronisk 
kvalitetssystem. 

Brukerundersøkelser - Opplevd kvalitet   Status Mål 

Hjemmetjenester 2013 2015 2017 
Resultat for bruker 4,8 5.0 5.0 
Brukermedvirkning 4,2 4,4 4,6 
Trygghet og respektfull behandling  4,4 4,8 5.0 
Tilgjengelighet 4,7 4,8 4,9 
Informasjon 5,0 5,0 5.0 
Generelt fornøydhet 4,7 4,9 5,0 

Brukerundersøkelsene til Bedre kommune benyttes til måling annen hvert år. Tilsvarende måltabell for 
nedenstående undersøkelser er utarbeidet og gjennomføres etter plan. 

 Brukere av psykisk helsetjeneste 18 år og eldre - 2016 
 Brukere med utviklingshemming - 2016 
 Pårørende/brukerrepresentant utviklingshemmede - 2016 
 Brukere av dagtilbud – forenklet utgave - 2016 
 Brukere institusjon – forenklet utgave - 2015 
 Pårørende institusjon - 2015 
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3.5.2.6 NAV 
De kommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV og 
introduksjonslovgivningen. 

Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV 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 
overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. 

NAV- kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset 
oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. 

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, 
boligsosialt team, flyktning og husbank.  

Økonomisk sosialhjelp 

NAV har i 2015 hatt rundt 500 brukere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er et høyt antall. 
Gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp er rundt 6 måneder, dette er også høyt i forhold 
til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk sosialhjelp: 

1. størrelse på utbetalingene 
2. antall brukere som mottar sosialhjelp som hovedinntekt 
3. gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp 

NAV Ringerike vurderer det slik at det ikke er mulig å stramme inn ytterligere på størrelsen på 
utbetalingene uten å ha lavterskeltiltak.  

NAV Ringerike ønsker å jobbe aktivt med de to andre driverne. Aktuelle tiltak er til råd og veiledning 
samt forebyggende arbeid med særlig fokus på unge brukere, bruke vilkår/sanksjoner aktivt, økt bruk 
av Kvalifiseringsprogram, samt høyest mulig frekvens for oppfølging av langtidsmottakere.  

Stortinget vedtok i juni 2015 at NAV må stille vilkår om aktivitet ved tildeling av sosialhjelp. Det er enda 
ikke besluttet når lovendringen skal tre i kraft, men 1. januar 2016 er nevnt som mulig dato for 
iverksettelse. Aktivitetene NAV tilbyr skal ifølge lovendringen være individuelt tilpasset behov og 
funksjonsnivå til den enkelte. Det er forventet at kommunen må kunne tilby alt fra lavterskel 
aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter, samt økt intensitet i oppfølgingen. Dersom bruker takker nei 
til aktivitetstilbud, kan NAV-kontoret fatte vedtak om å redusere/stoppe utbetaling av sosialhjelp. 

Flyktninger og migrasjonshelse 

I 2015 skal det bosettes 71 flyktninger. I tillegg skal det bosettes fem enslige mindreårige i alderen 15-
18 år. Dette er eksklusiv familiegjenforeninger.  Rådmannen har i 2015 styrket 
saksbehandlerkapasiteten ved flyktningkontoret for å sikre rask overgang i introduksjonsprogram, 
aktivitet og integrering. Det vil i 2016 utarbeides en strategi for det kommende boligbehovet.  

Jevnaker har i 2015 anmodet Ringerike om bistand i integreringsarbeidet med flyktninger fra 2016. 
Ringerike kommune vil organisere denne bistanden gjennom vertskommunesamarbeid med oppstart 
januar 2016. Tjenesten øker i omfang, og krever et større fokus. Det er besluttet å samordne 
flyktningeenheten og introduksjonssenteret i sektor kultur. Dette arbeidet starter høst 2015 og 
forventes klart til oppstart januar 2016.  

Asylsøkere og flyktninger har et særskilt behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen. Vi har i dag en utfordring knyttet til behov for allmennmedisinske tjenester til asylsøkere 
og flyktninger som kommer direkte til kommunen (nyankomne mindreårige asylsøkere, 
arbeidsinnvandring, familiegjenforeninger og direkte bosatte flyktninger). Rådmann anbefaler at det 
tverrsektorielt startes et arbeid for å etablere et koordinert allmennmedisinsk tilbud, som også 
innebefatter smittevern og vaksinekompetanse. 
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Boligsosialt arbeid – prosjekt BASIS  

Helse og omsorg med NAV jobber målrettet med å implementere Boligsosial handlingsplan. BASIS er 
Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Prosjekt BASIS går over tre- fem år og består blant annet 
av prosjektmidler, veiledning og råd fra Husbanken og forpliktende samarbeidsmøter sammen med de 
andre kommunene som deltar i BASIS.  

I løpet av 2016 skal boligsosial handlingsplan evalueres. Delprosjekt «Leie til eie» vil i 2016 prioritet. 

I følge rapport fra PWC ligger antallet boliger kommunen har tilgjengelig for utleieboliger på samme 
nivå som sammenlignbare kommuner i Buskerud, KOSTRA-gruppe 13 og landet for øvrig. Etter nytt 
vedtak om bosetting av flyktninger har behovet for boliger til denne gruppen økt fra 45 til 71 for 2015 
(og i 2016 fra 45 til 59). Flyktningene må fortrinnsvis bosettes i kommunalt disponerte boliger.  

Målsetningen for prosjektet må derved bli å sikre tilstrekkelig sirkulasjon i de boligene kommunen 
disponerer slik at kommunen til enhver tid har nok egnede boliger tilgjengelig. Dette oppnås ved bruk 
av ulike virkemidler, blant annet metoder fra delprosjekt «Leie til eie». Det gir trygghet og tilhørighet å 
ha sin egen bolig, Det er folk som leier eller som søker å leie kommunal bolig som får tilbud om å 
kjøpe boligen de leier. Tilbudet videreføres med «leie med sparing» til egenkapital. 

 

3.5.2.7 Måltabell NAV  

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall brukere med sosialhjelp som 
hovedinntekt 

520 485 450 420 

 Gjennomsnitt antall måneder på 
sosialhjelp 

6,29 5,85 5,6 5,4 

 Antall mellom 18-24 år på økonomisk 
sosialhjelp 

94 83 80 70 

 Oppfylle kommunestyrevedtak om 
bosetting av flyktninger 

Ja 45 Ja 71 Ja(antall) Ja(antall) 

 70 % av deltakerne som har 
gjennomført introduksjonsprogram 
skal i arbeid, utdanning eller annen 
kvalifisering mot arbeid direkte etter 
avsluttet program 

47 % 59 % 65 % 70 % 

Opplevd kvalitet*     

 «Jeg får den service jeg trenger fra 
NAV-kontoret» 

4,4 av 6 Tall ikke klar 4,9 5,0 

 «Veileder var interessert i å finne 
gode løsninger sammen med meg» 

4,8 Tall ikke klar 5,0 5,0 

  «Har noen på NAV -kontoret snakket 
med deg om muligheten til å komme i 
arbeid?» 

71,2 % av 
100 % 

Tall ikke klar 78 % 80 % 

 

Alle mål er målbare. Tallene hentes fra fagsystemet SOCIO, NIR, den årlige brukerundersøkelsen for 
NAV-kontor og NAVs årlige HKI-undersøkelse (medarbeiderundersøkelsen).   

* Brukerundersøkelsen gjennomføres i november.  
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3.5.2.8 Interkommunale tjenester 

Krisesenter – et ressurssenter mot vold i nære relasjoner. 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). 
Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og medfølgende barn 
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det utarbeides en handlingsplan for vold i 
nære relasjoner i handlingsperioden. 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, et samarbeid 
mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er vertskommune. Nedslagsfeltet 
omfatter 102 856 innbyggere per 01.01.14, jf. SSB.  

I tillegg til faktisk bruk skal krisesenteret være i akutt beredskap til enhver tid, døgnet rundt, sju dager i 
uken.  

Ringerike interkommunale legevakt 

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes 
alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Flå, Modum og Sigdal. 
Tjenesten regulert av Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Samarbeidet er organisert etter § 28-1 b.Vertskommunesamarbeid med Ringerike som 
vertskommune. Det er ca. 60 000 innbyggere i kommunene til sammen.  

Det er i 2015 fattet vedtak om igangsettelse av en mulighetsskisse som skal vise hvordan Ringerike 
interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020.  Mulighetsskissen skal si noe om hvilke 
tjenester som kan lokaliseres og samlokaliseres i bygget. Legevakten skal framstå som en 
kompetansebedrift og deltaker i samhandlingsreformen som akutt allmenn medisinsk helsetjeneste. 

Fokuset i perioden vil være å jobbe med rekruttering og hindre turnover av personale, samt sikre 
godkompetanseutvikling. Det skal i perioden utarbeides plan for gjennomføring og implementering av 
krav i ny akuttforskrift. Det er 2015 igangsatt et arbeid med en strategisk plan for legetjenester.  

Hvalsmoen helseavdeling 

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er 
regulert i Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold 

Det er i september 2015 650 asylanter i transitt i mottaket. Det oppgis ikke tall for fordeling av barn og 
voksne da dette til enhver tid vil variere på et transittmottak. 100 av de 650 er enslige mindreårige 
asylsøkere.  

Mottaket endrer seg høsten 2015 fra å være et rent transittmottak til også å bli et ankomstmottak. 
Antall plasser økes med 200, til totalt 850 plasser. Av disse plassene vil 400 være ankomstmottak og 
de øvrige være transittplasser.  

Dette innebærer at nyankomne asylsøkere som blir innkvartert på Hvalsmoen mottak skal 
underlegges samme prosess som på Refstad ankomstmottak i Oslo.  Ankomstfasen omfatter 
lovpålagt og nødvendig helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med NOAS 
(Norsk organisasjon for asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI 
velger å benytte Hvalsmoen, gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende. 

Fengselshelsetjenesten  

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i 
Helse og omsorgstjenesteloven. Helseavdelingens mål er at helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt 
av sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter ankomst.  

RingeriksKjøkken 

Her arbeides det etter visjonen «Våre brukere skal ha opplevelse av den beste matomsorg i 
kommunal sektor i landet gjennom samhandling på alle nivåer» 

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov. 
Det brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og 
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utseende. Det skal om legges vekt på tilpassinger til yngre brukergrupper og tilbud om ernæringstett 
kost for de med mindre matlyst. 

Miljørettet helsevern 

En sentral oppgave for Miljørettet helsevern er å føre tilsyn med ulike typer virksomheter. Oversiktene 
er viktige data for å få overblikk over faktorer som kan påvirke innbyggernes helse, ikke minst for 
utsatte grupper som barn og unge.  

Utviklingsområder for miljørettet helsevern i 2016 

 Plan for miljørettet helsevern for 2014 - 2016 følges og revideres i 2016 med virkning for 
perioden 2017-2020 (System for kvalitetsstyring med tjenesten) 

 Anskaffe elektronisk tilsynsverktøy for miljørettet helsevern og utvikle dette for tilsyn med 
universell utforming 

 Kompetanseutvikling innen prosjektledelse (statlige midler). 

3.5.3 Investeringer 
 

 

Velferdsteknologi 

Målet er å etablere en standard for velferdsteknologi som gir grunnlag for Helse og omsorgs satsning 
på velferdsteknologi for årene framover. 

Det er nødvendig å etablere en elektronisk plattform for å kunne ta i bruk velferdsteknologiske 
løsninger. Det skal etableres et testrom ved Austjord behandlingssenter. Dette vil gi mulighet for å 
teste og trene på tilgjengelig utstyr før hjemreise. Ringerike kommune skal kun anskaffe og teste ut 
allerede utprøvd velferdsteknologi. Utstyret skal også ha som mål å sikre trygg hjemmesituasjon. 
Prosjektet skal sikre at institusjonene er klarert for å kunne ta i bruk tilgjengelig teknologi.   

Bruk av velferdsteknologi har som mål å bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for brukere. Dette i 
tillegg til optimal ressursutnyttelse av tjenestene. Med velferdsteknologi skal Ringerike kommune bidra 
til å forenkle hverdagen for pleiere, øke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene samt legge til rette for 
nye muligheter for selvhjelp og bistand fra pårørende. I Handlingsprogram 2016-2019 er det videre 
foreslått avsatt 2 millioner kroner årlig til dette tiltaket i 2016, 2017 og 2018, i alt 6 millioner kroner.  

Inventar og utstyr  

Det er fremdeles et stort oppgraderingsbehov knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med 
døgnbemanning i forhold til inventar og utstyr. Det vil i programperioden bli gjennomført en nødvendig 
gjennomgang og systematisk utskifting og modernisering av inventar og utstyr.  I Handlingsprogram 
2016-2019 er det foreslått avsatt 3,8 millioner kroner i 2016 og 2 millioner kroner pr år i de resterende 
årene i planperioden, til sammen 9,8 millioner kroner.  

Investeringer helse og omsorg 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 2 000             2 000             2 000             6 000             

Helse - Inventar/utstyr 3 800             2 000             2 000             2 000             9 800             

Eiendom - Oppgradering bygningsmasse 1 500             1 500             1 500             1 500             6 000             

Eiendom - Ombygging mottak NAV 1 050             1 050             

Eiendom - Carport hjemmetjenesten 1 000             1 000             

Eiendom - Kjøp av Hvelven 85 6 000             6 000             

Eiendom - Kjøleanlegg Hfs oms.senter 3 000             3 000             

Utbygging - Heradsbygda og Hov nye omsorgsboliger 12 000           50 000           50 000           25 000           137 000         

Utbygging - Omsorgsboliger (foreldrekonsept) 3 000             13 700           16 700           

Utbygging - Omsorgssenter 1 000             4 000             50 000           50 000           105 000         

Utbygging - Ny legevakt 1 000             40 000           40 000           81 000           

Utbygging - Austjord dagsenter 

ombygging/flytting hjelpemiddellager 15 000           15 000           

50 350           113 200         145 500         78 500           387 550         
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I 2016 er ekstramidlene planlagt brukt til utstyr og inventar på dagtilbudet for eldre som flyttes fra 
Norderhovhjemmet til Austjord, til utstyr på Aurora Hensmoen samt utstyr og inventar i fellesareal i 
omsorgsboligene og til institusjonene. 

Oppgradering bygningsmasse 

Midler som brukes ved uforutsette behov, og til planlagt oppgradering av innvendige behov i 
kommunens helse og omsorgsbygg. 

Ombygging av mottak NAV 

Nasjonale retningslinjer for sikkerhet i NAVs kontorer krever at det gjøres ombygging av mottaket hos 
NAV.  Ombyggingen vil skje i samarbeid med statlig siden av NAV. Det har ikke vært mulig å 
gjennomføre denne ombyggingen før i november 2015. Rådmannen anbefaler derfor å overføre 1 
million til 2016 for denne ombyggingen 

Carport hjemmetjenesten 

Det skal bygges carporter til hjemmetjenestens bilpark ved basene på Hønefoss sykehjem, Hallingby 
og for integrerte tjenester. 

Kjøp av Hvelven 85 

Det er ønskelig å avklare eierforholdet av Hvelven 85. I dag er eierforholdet delt mellom Boligstiftelsen 
og Ringerike kommune. Det er avsatt 6 millioner i 2016 til kjøp av Hvelven omsorgssenter fra 
Ringerike boligstiftelse. 

Kjøleanlegg Hønefoss omsorgssenter 

Det er nødvendig å montere kjøling på ventilasjonssystemet ved Hønefoss omsorgssenter. Det 
foreslås å sette av 3 millioner til dette arbeidet i 2016.  

Utbygginger 

Det planlegges i perioden å gjennomføre flere byggeprosjekter for å drifte mer kostnadseffektivt i 
sektoren. 

Nytt omsorgssenter 

Rådmannen foreslår å starte utredning av nytt omsorgssenter i 2016. Det er ønskelig å erstatte 
Hønefoss omsorgssenter, som har kostnadskrevende bygningsmasse. Utredningen vil svare på behov 
og størrelse ut fra befolkningsframskriving, tomtealternativer og om det skal bygges i kombinasjon 
med omsorgsboliger. Det avsettes 1 million kroner i 2016 til utredning og foranalyse.  

Tidsplan: Oppstart av forprosjekt i 2017, byggeperioden planlegges i 2018-2020 og bygget ferdigstilles 
i 2020/2021. Foreløpige avsetninger vil eventuelt justeres i fremtidig handlingsprogram.  

Nye omsorgsboliger og dagsenter/servicesenter 

Heradsbygda 
Det er i 2015 vedtatt å bygge omsorgsboliger på tomten Norderhovhjemmet i Heradsbygda. 
Prosjektleder og referansegruppe er på plass. Det skal i 2015 og 2016 gjennomføres en 
mulighetsanalyse og påfølgende detaljplanlegging. Tomten skal utnyttes maksimalt til nye 
omsorgsboliger med smarthusteknologi, i tillegg til kontor for lege.   

Det skal også bygges kontorer for hjemmesykepleien samt servicesenter/dagsenter og disse 
dimensjoneres for framtidig behov. Rivning av Norderhovhjemmet planlegges med oppstart i 
september 2016 og oppstart bygging planlegges i slutten av 2016 med ferdigstillelse i 2019. 

Hov omsorgsboliger og foreldrekonsept 
Prosjektleder og referansegruppe er på plass. Mulighetsstudie starter på slutten av 2015 og 2016, 
samtidig med oppstart omregulering. Tomten skal utnyttes maksimalt til omsorgsboliger med 
smarthusteknologi beregnet på tjenester til funksjonshemmede. Begge prosjekter finansieres med 
husbankfinansiering i tillegg til finansiering gjennom husleie til beboere.  
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Bygging av ny legevakt 

Dagens leieavtale for lokaler på legevakt har en varighet frem til i 31.12.2019. Det er i 2015 fattet 
vedtak om igangsettelse av en mulighetsskisse som skal vise hvordan Ringerike interkommunale 
legevakts arealbehov bør dekkes med nybygg fra 2020.  Mulighetsskissen skal også si noe om hvilke 
tjenester som kan lokaliseres og samlokaliseres i bygget. Driftsutgifter deles mellom Ringerike 
kommune og kommunene som er med i vertskommunesamarbeidet. Prehospitale tjenester vil 
langtidsleie underetasjen. 

Det foreslås avsatt 1 million kroner til prosjektleder i 2016. Oppstart bygging er planlagt i 2017. 
Foreløpige avsettinger i perioden 2017 og 2018 kan endres når kostnadsoverslag fremkommer etter 
foranalyse. 

Utbygging Austjord dagavdeling og hjelpemiddellager 

Dagavdelingen ved Heradsbygda må flytte ut fra Norderhovhjemmet grunnet oppstart bygging av 
omsorgsboliger. Det er tidligere vedtatt at dagavdelingen flyttes midlertidig til Austjord. Rådmannen 
anbefaler at tjenesten «Dagopphold institusjon» flyttes og driftes permanent fra Austjord. Tjenesten 
«Dagsenter» foreslås flyttet tilbake til Heradsbygda når nye omsorgsboliger er ferdig bygget. Dette vil 
sikre nødvendig utvidelse av dagtilbud i tillegg til at det innføres dagsentertjeneste i Ringerike 
kommune.   

Hjelpemiddellageret skal flyttes fra Soknedalsveien 5 (gamle meieriet) til Austjord i løpet av 2016. 
Ringerike kommune har mange hjelpemidler til utlån for hjemmeboende. Flyttingen vil øke kapasiteten 
for utlån og tilgjengeligheten, spesielt for hjemmetjenesten. Nye lokaler vil føre til bedre lagring, 
muligheter for renhold og reparasjon i tillegg til å ha et godt lagersystem.  

Det vil være nødvendig å bygge om bygningene. Prosjektleder er på plass. Det foreslås avsatt i alt 15 
millioner i 2016 til ombyggingen.  

 

.
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3.6 Samfunn  
Samfunn består av enhetene Teknisk forvaltning, Teknisk drift, Prosjekt og utbygging, Miljø- og 
arealforvaltning og Brann og redningstjeneste.  

Sektor Samfunn har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir enda sterkere 
fremover for å legge til rette for den utvikling og vekst som forventes i Ringerike.  

Hovedoppgavene består blant annet av å forvalte, drifte og utvikle eiendomsmassen og 
infrastrukturen, arealplanlegging og forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap og sikre liv og 
helse når uønskede hendelser oppstår.  

Rådmannen vil igangsette utarbeidelsen av en ny næringsplan i løpet av 2016. Det skal lages en 
konkret plan i tråd med næringsdelen i kommuneplanen for å oppnå næringsutvikling, etablere 
arbeidsplasser og øke antall sysselsatte. 

Driftsrammer 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett  121 115 121 243 121 718 121 718 

Lønnskompensasjon helårseffekt 466 0 0 0 

Rammeendring -338 475 0 0 

Netto driftsramme 121 243 121 718 121 718 121 718 

     
Nye tiltak/endrede behov     
Administrative korrigeringer                585     
Kartverk   475   
Styrking plansaksbehandling             1 000     
Byggesak for å oppnå selvkostbalanse             1 100     
VAR for å oppnå selvkostbalanse                700     
Vedlikeholdspakke 2016, statsbudsjettet             3 579     
Effektivisering teknisk forvaltning/drift           -6 000     
Effektiviseringkrav           -1 302     

Sum rammeendring -338 475 0 0 

Områdeprogram for Hønefoss er omtalt under 3.7 Administrasjon og felletjenester 

3.6.1 Teknisk forvaltning 
Teknisk forvaltning omfatter forvaltningen av kommunens infrastruktur (herunder drift, vedlikehold, 
kjøp, salg) og utbygging av ny infrastruktur. Fagområdene som skal dekkes er  

 Vei 
 Park og idrett 
 Vann og avløp 
 Eiendomsforvaltning 

Teknisk forvaltning kjøper tjenester fra Teknisk drift, samarbeidspartnere eller i et marked. Avtalene 
med Teknisk drift skal motivere enheten til å levere tjenester med riktig kvalitet til konkurransedyktige 
priser.  

Rådmannen vil i 2016 gjennomgå kostnadsnivået i Teknisk drift og sammenligne det med kostnadene 
med å kjøpe tjenestene i et marked. Rådmannen vil i god tid før utarbeidelsen av Handlingsprogram 
2017-2020 legge fram en sak om temaet for politisk behandling.  

Omorganiseringen til «bestiller – utførermodellen» har gitt positive effekter. Tekniske områder har i 
budsjettet for 2016 lagt inn en gevinst av effektiviseringstiltak i størrelsesorden 6 millioner kroner. 

Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslår Regjeringen et engangstilskudd til vedlikehold 
og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene.  Midler fordeles med like kronebeløp per 
innbygger og netto utgjør dette for Ringerike kommune kr 2 863 000,-.  

 



R i n g e r i k e  ko m m u n e  - Ha n d l i n g s p r o g r a m  2 0 1 6 - 2 0 1 9  –  B u ds j e t t  2 0 1 6  

3.6 Samfunn   45  

 

 

Husleie kommunale boliger 

Kommunestyret har i saken om boligsosial handlingsplan vedtatt å øke husleien for kommunale 
boliger til gjengs leie. Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne gjeldende leiepris med leiepris for 
liknende husrom i Ringerike kommune. Faktorer som legges til grunn i vurderingen av gjengs leie er 
blant annet størrelse, beliggenhet og standard. 

Rådmannen gjennomfører dette i henhold til Husleieloven. For 2016 vil dette gi økte inntekter på ca 
2,5 millioner kroner. For 2017 og 2018 anslås inntektene å øke med i alt 10 millioner kroner. Ved 
utgangen av 2019 vil husleieinntektene dekke utgiftene til leie fra Ringeirke Boligstiftelse.  

3.6.1.1 Målformuleringer 
Det er foreløpig ikke utviklet målformuleringer for alle fagområdene på Teknisk forvalting og Teknisk 
drift. Det vil bli jobbet videre med målformuleringer i 2016.  

 Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Målt kvalitet    

Teknisk drift og forvaltning    

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig +-55 % +-50 % +- 35 

Forbedre renseresultatene ved Hallingby 
renseanlegg 

88 % 92 % 93 % 

80 % av investeringsprosjektene skal 
følge oppsatt fremdriftsplan 

Ikke målt > 80 % ? 

 

3.6.1.2 Vann, avløp og rensing (VAR) 
VAR-tjenesten består av å produsere nok vann, godt vann og sikkert vann til abonnentene, samt 
innsamling og rensing av avløpsvann.  

3.6.1.3 Selvkost 
Samfunnssektor har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam/septik, 
feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling. 

Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen er: 

 Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 
34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne 
grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning. 
Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan 
differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.  

 Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet 
med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet 
med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning og om avfall 
(forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at 
selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.  

 Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling 
kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  
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 Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for 
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ 
fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader 
kommunen har med slikt arbeid.  

 Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan 
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  

Når det gjelder renovasjon så ivaretas dette av HRA. 

Selvkostområdene kommunen selv ivaretar er alle vedtatt av kommunestyret.  

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større kostnadene, 
må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dette kan igjen føre til at gebyrer reduseres.  

Det er på de ovennevnte områdene jf. retningslinjer ikke pålagt full kostnadsdekning. Med andre ord 
er det anledning til at gebyrer settes lavere enn selvkostdekning.  

Det er strenge regler for håndtering av selvkost og rådmannen gjennomfører to årlige gjennomganger 
med et eksternt firma for å sikre at selvkostområdene håndteres riktig i forhold til hvilke kostnader som 
skal belastes, vurdering av gebyrnivå og håndtering av fond. Kommunestyret vedtok blant annet nye 
gebyrer for noen områder gjeldende fra 1. juli 2015 for å dempe konsekvensen av negative fond. 

Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves urimelig stor 
økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med for selvkost. 
Rådmannen dekker dette via Miljø og areals driftsbudsjett.   

Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å sikre 
gode og forutsigbare leveranser. Alle selvkostområdene, med unntak av oppmåling, vil ha positive 
fond ved utgangen av 2015, noe som styrker tjenestene og som blant annet demper gebyrøkning i tid 
frem mot store investeringer. 

3.6.1.4 Investeringer 

 

Investeringer samfunn 2016 2017 2018 2019 SUM

BRR - Ny mannskapsbil 3 800             3 800             

BRR - Ny 0-1 fagleder brann bil 700                700                

BRR - Ny el.bil til forebyggende avd. 250                250                

BRR - Ny mannskapsbil Sokna 2 500             2 500             

BRR - Ny mannskapsbil Nes 2 500             2 500             

BRR - Ny skogbrannbil Hfs. 2 500             2 500             

Utbygging - Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 1 000             9 000             10 000           

IKT - Tekniske områder 300                300                300                300                1 200             

Eiendom - Enøk 2 500             2 500             5 000             

Eiendom - Energimerking 200                200                400                

Eiendom - Sentral driftsstyring 1 000             1 000             1 000             3 000             

Eiendom - Etterisolering fyr/teknisk rom 1 500             1 500             

Eiendom - Grunneiendommer og skoger 500                500                

Teknisk - Maskinpark 3 000             3 000             3 000             3 000             12 000           

Teknisk - Biler og renholdsutstyr 500                500                500                500                2 000             

Teknisk - Veiskilt 100                100                100                100                400                

Teknisk - Rehabilitering av veibruer 11 700           11 700           

Teknisk - Utbedring komm. veier 15 000           15 000           15 000           15 000           60 000           

Teknisk - Automatisk måleravlesing 6 000             6 000             12 000           

Teknisk - Gatelys 3 500             3 500             

Samferdsel - Rundkjøring og ny adkomst HBV 9 000             5 000             6 000             20 000           

Samferdsel - Venstresvingefelt Ringmoen 5 000             5 000             

59 050           39 600           36 900           24 900           160 450        
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Kjøretøy - Brann og redning 

Det foreslås at det investeres i ny mannskapsbil på Hønefoss brannstasjon i 2016. Det avsettes midler 
til å erstatte dagens faglederbil (0-1 fagleder) på grunn av alder og kjøreegenskaper. Ny bil vil gi 
reduserte kostnader for enheten.  

Forebyggende avdeling har en eldre bilpark som ønskes gradvis utskiftet. Avdelingen ønsker derfor en 
elbil til bruk i sentrumsnære områder. Avdelingen har mye kjøring og en elbil er også et miljømessig 
tiltak. Samlet investeringer i bil for 2016 på 4,75 millioner kroner. 

Videre foreslås det at det investeres i ny mannskapsbil på Sokna 2,5 millioner kroner i 2017, ny 
mannskapsbil på Nes 2,5 millioner kroner i 2018 og ny skogbrannbil i Hønefoss 2,5 millioner kroner i 
2018.  

Oppgradering brannstasjoner Nes og Sokna 

Brannstasjonene på Sokna og Nes er en del av Ringerike Brann- og Redningstjeneste. Stasjonene er 
bemannet med deltidspersonell. Brannstasjonen på Sokna består av lager og garasje. Nes 
brannstasjon er leid og brannvesenet disponerer et løp i en garasje og en eldre, ikke vinterisolert 
brakke.  

Brannstasjonene tilfredsstiller ikke dagens krav til slike bygg der man blant annet skal skille mellom 
uren og ren sone. Utstyr som har vært i bruk ved en ulykke eller brann skal kunne rengjøres etter 
utført oppdrag. Røykgassen som en brannkonstabel blir utsatt for er kreftfremkallende. Det må derfor 
være muligheter for dusj og renhold av biler og utstyr på brannstasjonene. Bekledning og utstyr skal 
kunne rengjøres etter bruk. Brannstasjonene må derfor ha vaskemulighet.  

På bakgrunn av ovennevnte fremmes det forslag om å oppgradere (eventuelt bygge nytt) bygg for 
brannvesenet på Sokna og nytt bygg på Nes. Det foreslås avsatt 1 million kroner i 2016 og 9 millioner 
kroner i 2017.  

IKT-investeringer 

Det avsettes i 2016 0,3 millioner kroner til innkjøp av nødvendig programvare for å effektivisere driften.  

Energi, inneklima, overvåkning/styring 

Rådmannen foreslår en avsetning prosjekt på 16,7 millioner kroner. 
Utvikling av sentral driftsstyring er lønnsomt i forhold til drift av bygninger både med hensyn til 
energikostnader og bemanning. 

Teknisk forvaltning har ved hjelp av egen energirådgiver satt i gang en rekke ENØK-tiltak for å 
redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2016 vil energiovervåkningssystemet videreutvikles 
og en rekke mindre tiltak knyttet til energieffektivisering gjennomføres for å oppnå måltallet om årlig 
reduksjon av energiforbruket på 5 %. Måloppnåelsen blir for 2015 på ca. 6 % nedgang i energiforbruk.  

Blant tiltakene som skal gjennomføres er tilleggsisolering, fortsatt fokus på tiltak som utskiftning av 
roterende varmegjenvinnere med lav effekt, utskiftning til frekvensstyrte pumper, system for lysstyring, 
etc.  

Byggene er ikke energimerket. En del bygningstekniske anlegg (varme og ventilasjon) er 
energivurdert. Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg skal gjøres 
periodisk eller ved ombygninger. Vår egen energirådgiver har kompetanse til å gjennomføre 
energimerking, men kan ifølge krav til erfaringer ikke stå ansvarlig før i 2016.  

I 2015 skal vi energivurdere flere bygningstekniske anlegg. Fra 2016 vil vår egen energirådgiver 
begynne arbeidet med å energimerke våre bygninger. Arbeidet med energimerking fortsetter i 
planperioden. 

På Hønefoss omsorgssenter er det store problemer med høye temperaturer på pasientrom og 
ansattrom på sommeren og høye CO2-konsentrasjoner. Rådmannen planlegger derfor tiltak knyttet til 
kjøling og endringer på ventilasjon i 2016. 
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Teknisk drift – maskinpark og utstyr 

Det er i 2015 solgt unna en god del gamle biler samt noen utrangerte maskiner med utstyr.  

Det er også vært gjenanskaffelse av nyere og mer moderne utstyr og prosessen for utskifting er godt i 
gang.  

Dette ses i sammenheng med ytterligere effektivisering av driften for 2016. Det gjenstår fortsatt en god 
del når det gjelder utskifting. Det foreslås 3,5 millioner kroner til maskiner, biler og renholdsutstyr for 
2016.  

Kommunale veier og bruer  

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gjelder 
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.  

Det har i 2015 blitt gjennomført en kartlegging av tilstanden på kommunale veier. I tillegg er det 
gjennomført spesialinspeksjon av ni kommunalt eide bruer. 

Det foreslås avsatt 15 millioner kroner til utbedring av kommunale veier hvert år i perioden og 11,7 
millioner kroner til rehabilitering av bruer for 2016. 

Midlene brukes til oppgradering av parseller på de 250 kilometer kommunale veier og gang/-
sykkelveier kommunen drifter. En stor andel av veinettet er bygget med enkle midler før 1970 og 
fundamenteringen er mangelfull. Dette medfører stort behov for utskiftning av bærelag, fornying av 
stikkrenner og dekkereparasjoner. 

Rådmannen har en oversikt over de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov og denne listen har en 
samlet kostnad på ca. 57 millioner kroner (Kostnadene ble beregnet i 2014.) 

Gatelys 

Ringerike kommune eier og drifter ca. 5 200 lyspunkter langs veinettet. Utskifting/oppgradering av 
armaturer gjelder armaturer som har kvikksølvholdige pærer. Etter 13. april 2015 er det ikke lenger 
lovlig å kjøpe kvikksølvholdige pærer. Pærene kan ikke skiftes ut med andre typer pærer uten at hele 
armaturen skiftes ut.  

I 2015 er det etter gjennomført anbudskonkurranse inngått kontrakt for utskiftning av ca. 2 100 
armaturer. Utskiftingen gjennomføres i 2016.  

I 2016 forslår rådmannen at det settes av 3,5 millioner kroner til nye anlegg i Ankersgate m.fl., 
Follumjordet og Hengsle. 

Grunneiendommer og skogsbilvei 

På Hallingby er det etter etablering av ny kunstgressbane for dårlig parkeringskapasitet ved større 
arrangementer. Det er derfor behov for å kjøpe et tilleggsareal ved skolen og etablere ny parkering i 
20158/2016. I tillegg er det behov for å utvide arealer til kirkegård. Det er derfor behov for å kjøpe et 
tilleggsareal til kirkegård i 2017/2018. Anskaffelse av arealene gjøres nå. 

Kommunen er gjennom gamle avtaler knyttet til nåværende boligområde på Hallingby nord forpliktet til 
å sørge for vei til tømmertransport ut til E-16 for andre skogeiere. Pr nå er det ikke mulig å få 
transportert tømmeret ut til E-16. For at ikke skogen skal forringes ytterligere er det behov for å få på 
plass en skogsbilvei så raskt som mulig. Investeringen skal dekke kommunal egenandel i tillegg til 
tilskudd. 

Overnevnte utgjorde 1 million kroner i 2015 og 0,5 million kroner er foreslått satt av i 2017. 

Samferdsel  

Det bygges nye studentboliger og HBV skal etter hvert utvides. Kommunestyret har vedtatt at det skal 
bygges ny rundkjøring i Osloveien ved HBV. Det avsettes til sammen 20 millioner kroner til dette 
prosjektet: erverv av boliger i 2016 og opparbeidelse av anlegg i 2017 og 2018..  

I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen, har 
kommunen forpliktet seg til å dekke kroner 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner kroner. 
Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner og Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune 
bidrar med det resterende beløpet.  Kommunen forskutterer grunneiernes andel.  
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3.6.1.5 Rentable investeringer 

 

Utskifting vannledninger  
Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en 
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike 
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme 
AS initierer gjennom sin utbygging.  

Som følge av behovet for større investeringer i vannrensing på Ringerike vannverk kan ikke innsatsen 
økes til et ønsket nivå foreløpig. Det foreslås en økning for å møte økte kostnader i markedet i 
perioden både for vann- og avløpsledninger. Det foreslås 4 millioner kroner årlig i perioden 2015 - 
2018, til sammen 16 millioner kroner.  

Utskifting avløpsledninger  
Det ble avsatt 3,5 millioner kroner i 2015 som økes til 4 millioner kroner i 2016, 2017 og 2018, til 
sammen 15,5 millioner kroner.  

Fellesprosjekter VA Hønefoss  
Fellesprosjektene har hatt lavere fremdrift slik at kommunens VA-utskiftninger i forbindelse med 
fellesprosjektene til Hønefoss Fjernvarme også har vært lavere enn vedtatt bevilgning. Ubrukt 
bevilgning som ikke benyttes i 2015 overføres til 2016.  

 

Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen – Ringerike vannverk 
Grunnvannet som forsyner over 20 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder oppløst 
mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper problemer i 
distribusjonssystemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og flere tiltak er utført, men 
utviklingen fortsetter i negativ retning.  

Teknisk drift arbeider med løsninger som innebærer fullrensing av vannet. Kapasitetsmessig er det 
ønskelig ikke å bygge for maksimaluttak, men heller utvide bassengkapasitet som buffer i forhold til 
varierende uttaksmengder.  

Anbudskonkurranser for prosessanlegg og høydebasseng skal lyses høst 2015. Anleggsstart for 
anlegget er høst 2016. 

 

Sanering Nymoen - Hen VA 
Oppstart anleggsarbeider oktober/november 2015 med ferdigstillelse høst/vinter 2016/2017. 

Investeringer VAR 2016 2017 2018 2019 SUM

Nytt SD-system vann og avløp 2 500             2 500             

Styresystem Nes ra og Monserud ra 5 000             5 000             5 000             15 000           

Spredte avløp Klekken 3 000             3 000             

Utskifting vannledninger 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Utskifting avløpsledninger 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Hønengata nord VA 5 000             5 000             

Hønengata 18-20 VA-anlegg 1 000             1 000             

Hvervenmoen VA-anlegg 10 000           10 000           

Eggemoen VA-løsninger 6 500             6 500             13 000           

Boligutbygging Benterud omlegging VA-ledninger 2 000             2 000             

Ringerike vannverk 56 500           59 500           116 000        

Vannverk Nes i Ådal 25 500           25 500           

Sokna vannverk 11 700           11 700           

Utbygging Monserud renseanlegg 29 000           136 000        60 000           25 400           250 400        

Overføringsledninger Åsa - Monserud 28 000           15 000           43 000           

Sanering Nymoen - Hen VA 26 200           -                      26 200           

Sanering Nes i Ådal etappe 2 500                3 500             12 000           16 000           

210 400        238 500        85 000           38 400           572 300        
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Sanering Nes og renseanlegg  
Jordbasert renseanlegg er fullstendig mettet og dekker bare deler av Nes. Det er fornuftig å se 
sanering og vanndistribusjon under ett.  

 Ledningsanlegget er under bygging og skal ferdigstilles i løpet av 2015. Opprydding 
vår/sommer 2016. 

 Renseanlegget er under bygging og ferdigstilles høst 2015 
 Detaljprosjektering for vannverket pågår høst 2015 og bygging utføres i 2016 

KUR-oppstart anlegg vann/avløp – Overføringsledning Åsa - Monserud 
Det er i kommunestyrevedtak avgjort at avløp fra Åsa skal overføres Monserud renseanlegg.  

 Ledningsanlegget er planlagt oppstart høst 2015. 
 Sjøledninger i Steinsfjorden er planlagt oppstart oktober 2015.  
 Ledningsanlegg i Åsa vest er planlagt oppstart januar 2016.  
 Åsa øst planlegges gjennomført i 2017, 

Sokna vannverk 
Sokna vannverk sliter med vannkvaliteten på nett. Sokna vannverk er heller ikke godkjent. Det er 
derfor planlagt et nytt vannverk på samme tomt som det eksisterende vannverket med et 
vannbehandlingstrinn slik at vannverket blir godkjent.  

Byggestart første halvdel 2016 med ferdigstillelse første halvdel 2017. 

Utbygging Monserud renseanlegg 
Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensingen og det er derfor foreslått en utbygging. 
Detaljprosjektering pågår frem til vår/sommer 2016. Anbudsprosesser og byggestart gjennomføres 
høst/vinter 2016/2017. 

 

3.6.2 Teknisk drift 
Teknisk drift skal levere drifts- og vedlikeholdstjenester etter avtale med Teknisk forvaltning. Teknisk 
drift rapporterer til rådmannen (ved kommunalsjef) på oppnådde resultater.  

Enheten skal være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner og eventuelle private tilbydere og 
organisasjonen må tilpasses for å kunne oppnå dette. Enheten gis også mulighet til å kjøpe tjenester i 
et marked dersom det er formålstjenlig for å oppfylle avtalen med Teknisk forvaltning. 

Det er foreløpig ikke utviklet egne mål for Teknisk drift. Disse skal imidlertid knyttes til avtalene med 
Teknisk forvaltning og utførte leveranser. Målsettinger utvikles i 2016. 

 

3.6.3 Miljø- og arealforvaltningen 
Enheten Miljø- og arealforvaltning består av følgende avdelinger:  

  areal- og byplan (kommuneplan, reguleringsplan, utredninger) 
  byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp) 
  oppmåling (kartforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt) 
  landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)  

Enheten har ansvar for følgende tjenester:  

 kommuneplanen  
 planbehandling  
 byggesaksbehandling  
 utslippsbehandling  
 kartforretninger, karttjenester og matrikkelføring  
 landbrukssaker  
 viltforvaltning  
 eiendomsskatt  
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Område Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv    

Målt kvalitet    
 Antall dager fra byggesøknad (komplett) er 

mottatt til vedtak er fattet 
17 12 12 

 Antall dager i saksbehandlingstid for saker 
etter jordlov og konsesjonslov 

13 12 12 

 Andel kontroller innenfor jord/skog som ikke er 
gjennomført etter lovkrav (5 % jord og 10% 
skog) 

< 50 % < 25 % 25% - 0% 

 Andel oppmålingssaker som går over fristen 
(16 uker) 

< 5 % < 5 % < 5 % 

 Andel salg av eiendomsinformasjon som går 
over fristen (7 dager) 

< 5 % < 5 % < 5 % 

 Andel fullført, digitalisering av byggesaksarkiv 5 % 30 % 50-100% 
 Andel gjennomførte oppstartsmøter som går 

over fristen (21 dager) 
Ikke tall 0 % 0 % 

Medarbeiderperspektiv    
 Fornøyd med samarbeidet med dine kollegaer 

på arbeidsplassen 
5,3 5,4 5,4 

 Fornøyd med innholdet i jobben din 4,8 4,9 4,9 

Digitalisering av byggesaksarkivet 

Det finnes ca. 190 hyllemeter med byggesaksarkiv for alle eiendommene på Ringerike. Hittil er ca. 5 
% digitalisert. Målet er at vi skal avslutte digitaliseringsprosjektet innen 2019. Det vil ikke bare være en 
fordel for arbeidet med byggesaksbehandling, men også ved salg av eiendomsinformasjon. I tillegg vil 
det også åpne opp for at kommunens innbyggere etterhvert kan få innsyn i det som finnes i 
byggemappa for sin eiendom. 

Saksbehandlingstid – et svar på søknad eller henvendelse 

Vi ønsker at alle som henvender seg til oss skal få en tilbakemelding innen rimelig tid. Når vi har satt 
mål om antall dager fra søknad er innsendt til vedtak er fattet er dette veiledende, men sier noe om 
hvilket nivå vi ønsker å legge oss på. Det er kapasiteten som har direkte betydning for hvor lang tid det 
tar fra du sender inn søknad til du får svar. Når på året du henvender deg vil også ha stor betydning. 
Vi har et stort påtrykk på samtlige områder, særlig i mai til september. Dersom det er mange som 
henvender seg til oss samtidig, vil det også være flere som trenger hjelp og få de nødvendige 
avklaringer.  

Selvbetjening og døgnåpne tjenester  

Vi ønsker at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne informasjon, få 
veiledning og finne fram til skjema - også utenom våre åpningstider. Det finnes mye informasjon på 
kommunens nettsider. Med plandialog på plass og etter hvert innsyn i byggesaksmapper på egen 
eiendom, vil mye informasjon være tilgjengelig og lett tilgjengelig. 

Gode og effektive planprosesser  

Areal- og byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø gjennom 
overordnede planer, strategier for areal- og transportplanlegging og reguleringsplaner. Planlegging 
skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og 
samfunnet. 

Gjennom 2015 har det vært stor planaktivitet. Videre vil oppgaver som kommuneplan, områdeprogram 
for Hønefoss og E16/Ringeriksbanene være svært ressurskrevende. For å øke kapasiteten foreslås 
det å styrke avdelingen med 1 million kroner.  
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3.6.4 Brann- og redningstjenesten 
Brann- og redningstjenesten har følgende avdelinger: administrasjon, beredskapsavdeling, 
forebyggende avdeling og feiervesenet.  

Brann- og redningstjenesten ivaretar brannberedskapen også i Hole kommune. Ny avtale med Hole 
ble inngått våren 2015 med en varighet på 5 år.  

Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og 
verdier.  Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. 

Brann- og redningstjenesten skal 
 gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på ett felles verdigrunnlag, positivitet 

og stolthet for faget  
 til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere 
 utdannings- og kunnskapsmessig tilfredsstille de faglige og teoretiske krav i forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen 
 til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/verktøy og rutiner, at vi på en 

sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å bli stilt ovenfor.  

Brann- og redningstjenesten Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv    

Målt kvalitet    
 Brannvesenet skal ha et høyt 

servicenivå ut i fra antall klager på 
saksbehandling, hendelser, feiing 
og tilsyn. 

80 60 40 

 Brannvesenet skal bistå personell 
eller dyr i nød i løpet av de frister 
som er gitt i forskrift 

Tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget 
tilfredsstillende 

 

Brann- og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon boligbrann) og 300 
bedrifter hvert år. I 2015 var det 1.400 personer som hadde en eller annen form for 
brannvernopplæring. Det er viktig for enheten at brukerne opplever ansatte som positive og blide. De 
skal være presise, gi gode svar og god informasjon, være faglig dyktige samt tilgjengelig for brukeren.  

 

Ny risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet er utarbeidet. Denne analysen beskriver enhetens 
dimensjonering og forventet risikobilde for 20 år fremover. Som en konsekvens av denne vil det i løpet 
av våren 2016 legges frem forslag til ny brannordning for Ringerike.  

 

Tiltak i planperioden: 
 fortsette gjennomgang/ajourføring av eget HMS-system, spesielt med fokus på kreft og 

kreftfare (RBR deltar i kommunens pilot for dette systemet, oppstart høst 2015) 
 Beredskapsavdelingen skal jobbe mer aktivt med forebyggende oppgaver som Åpen dag, 

Aksjon boligbrann og Julekalender for alle 6. klassinger. Avdelingen skal også bistå 
feiervesenet med feiing i forbindelse med skorsteinsbranner. 

 I løpet av sommeren 2016 fullføres påbegynt opplæring (deltidsreformen) for deltidsstyrken på 
Sokna og Nes i Ådal.  

 utarbeide kompetansemål for alle ansatte  
 fortsette samtaler med nabokommuner med sikte på brannvernsamarbeid 
 redusere storulykkepotensiale sammen med større oppnåelse av Trygg hjemme (prosjektstart 

2015/2016). 
 utarbeide ny brannordning for Ringerike og Hole 
 starte arbeidet med måling av kvalitet på enhetens tjenester. 
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3.7 Administrasjon og fellestjenester  
Rammetabell 2016-2019 

 

 

 

Rådmannens ledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver støtte-
funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og samordning av 
administrativ og politisk virksomhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og 
organisasjonen, kommunikasjonsoppgaver internt og eksternt.  

Fellestjenester skal bidra til oppnåelse av overordnede mål, samt bidra til at sektorene skal kunne nå 
sine mål på en mest mulig effektiv måte.  

Kompetanse er samlet sentralt og omfatter følgende funksjoner: regnskap, skatteoppkrever, 
budsjett/analyse/lønn, personalforvaltning, lederstøtte, organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, 
dokumenthåndtering (arkiv), trykkeri, politisk sekretariat, sentralbord og servicetorg. 

Tilskudd til «Ringerike Utvikling» administreres av rådmannen. Ringerikes andel er 1,2 million kroner i 
2016. 

Administrasjon og fellestjenester har også ansvar for gjennomføring av Stortings- og sametingsvalg, 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg og valg av meddommere til Ringerike tingrett, Buskerud 
lagmannsrett samt Jordskifteretten.  

Det er ikke utarbeidet egne mål for administrasjon og fellestjenester, dette gjøres til handlingsprogram 
2017 - 2020.  

Områdeprogram 

Arbeidet med et «områdeprogram» for planarbeid i Hønefoss har startet og vil være ferdig høsten 
2016.  Områdeprogrammet vil være et grunnlag for videre planarbeid. Områdeprogrammet vil kunne 
legge konkrete føringer for byutviklingen. Prosessen med områdeprogrammet vil trolig vare et år.  

 

  

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett  88 528 96 115 96 450 94 075

Lønnskompensasjon helårseffekt 142 0 0 0

Rammeendring 7 445 335 -2 375 2 375

Netto driftsramme 96 115 96 450 94 075 96 450

Nye tiltak/endrede behov

Administrative korrigeringer -578              

Trainee 263

IT House of Control 105

Kompetansebygging hele organisasjonen 5 000

Innkjøpskoordinator 480 160

Informasjonstiltak 520

Områdeprogram Hønefoss - parallelloppdrag 2 200 -2200

Valg 2 375 -2 375 2 375

Effektiviseringskrav -545

Sum rammeendring 7 445 335 -2 375 2 375
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3.7.1 Investeringer 

 

IKT-investeringer felles 

IKT-investeringer benyttes kommunens datasenter og serverrom, nettverksutstyr, IKT-sikkerhet, 
investeringer og utvikling av kommunens sentrale telefonsystem og sentralbord, kjøp av nye lisenser 
og programvare, lisens- og utstyrskostnad til flere IT-relaterte prosjekter og oppgraderinger av 
fellessystemer. 

Varme og ventilasjon - rådhuset 

Teknisk forvaltning har gjennom egen vurdering kartlagt tilstanden til tekniske anlegg på Rådhuset og 
har foreslått en avsetning i budsjettet for 2016 knyttet til inneklimatiltak (varme og ventilasjon) for å 
kunne ivareta lov og forskriftskrav til bygget.   

Sikring av administrasjonsbygg 

Administrasjonsbyggene oppgraderes med nytt låssystem og nye sikkerhetsløsninger. 

3.7.2 IKT-tjenester 
Hovedoppgavene til IKT6-enheten (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er drift og utvikling av 
kommunens IKT- infrastruktur som i hovedsak består av datasenter, serverdrift, lagring, nettverk, 
brannmurer og kommunikasjonsløsninger. Enheten yter også service og brukerstøtte til ansatte.  

Over IKT-infrastruktur ytes tjenester for sikker drift og distribusjon av kommunens fagsystemer. IKT-
enheten drifter kommunens sentrale telefonløsning og sentralbord med støtte for Skype (Lync). 

 

IKT Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2015 2016-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 IT-systemenes oppetid >99,9% >99,9% >99,5% >99,5% 

 Antall lammende hendelser som 
fører til systembortfall utover 1 
time 

0 0 =<1 =<1 

 Gjennomsnittlig løsningstid på 
support 

106t 28m 90t 2 min 72t 48t 

                                                      
6 IKT - informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Investeringer administrasjon og fellestjenester 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Investeringer felles 7 100             6 100             6 100             6 100             25 400           

Eiendom - Varmesystem på Rådhuset 2 500             2 500             

Eiendom - Sikring av adm.bygg 1 000             1 000             

10 600           6 100             6 100             6 100             28 900           
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3.8 Folkevalgte og revisjon 
 

Rammetabell 2016-2019 

 

 

Kommunen har ordfører i full stilling og varaordførers godtgjørelse er fastsatt til 20 prosent av 
ordførers godtgjørelse. 

Kommunen har valgt hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan- og 
økonomisaker, tre hovedkomiteer (miljø- og arealforvaltning, helse, omsorg og velferd samt oppvekst 
og kultur) og kontrollutvalg. I tillegg kommer eldreråd, råd for funksjonshemmede, skatteutvalg, 
klagenemnd, ungdomsråd, trafikkråd, integrasjonsråd, arbeidsgiverutvalg, administrasjonsutvalg, 
arbeidsmiljøutvalg, utvalg for salgs- og skjenkebevillinger, valgstyre, valgnemd og 17. mai-komité. 

Med bakgrunn i rapport fra tverrpolitisk utvalg – Godtgjøringsutvalget – ble nye retningslinjer for 
godtgjøring vedtatt med virkning fra 01.01.2016. Dette har medført en økning i budsjettrammen for 
Folkevalgte.  

 

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 6 437 9 405 9 405 9 405

Lønnskompensasjon helårseffekt 0 0 0 0

Rammeendring 2 968 0 0 0

Netto driftsramme 9 405 9 405 9 405 9 405

Nye tiltak/endrede behov

Nytt godtgjøringsreglement 3 020            

Effektiviseringskrav -52                

Sum rammeendring 2 968 0 0 0
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3.9 Avsetninger, overføringer 
 

I tillegg til fordeling av økonomiske midler til hvert driftsområde settes det av midler sentralt til å dekke 
spesielle pensjonstransaksjoner inkludert reguleringspremien fra KLP (pensjon) og lønnsjusteringer for 
2016. Til sammen utgjør disse to 67 millioner kroner hvor pensjon er størst med 45 millioner kroner.  
Dette budsjettområdet inneholder også avsetninger til tilskudd Kirkelig Fellesråd, drift av krematoriet 
og budsjettering av statlige overføringer knyttet til flyktninger og asylmottak. Parkeringsinntekter er 
også plassert her. 

 

I 2015 ble avsetningen til lønnsvekst litt for høyt. For 2016 er det satt av 20 millioner kroner til 
lønnsvekst. 

Ringerike kommune vedtok i 2015 å øke mottak av flyktninger. Det fører til en økt inntekt på nesten 20 
mill. kroner og budsjetterte inntekter endres fra 24 mill. kroner i 2015 til 43,6 mill. kroner i 2016. 

Kirkelig Fellesråd endrer sine faktureringsrutiner for festeavgiften knyttet til gravsted. Tilskudd til 
fellesrådet foreslås derfor økt fra 14.270.000 kr i 2015 til 15.220.000 i 2016. Avtaler i forbindelse med 
nytt kirkebygg er også i varetatt i dette beløpet. Ringerike kommune leverer de samme tjenestene i 
2016 som 2015, men de interne prisene er oppjustert med en million kroner. 

 

Rammetabell 2016-2019

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 42 080 34 848 34 848 34 848
Rammeendring -7 232 0 0 0

Netto driftsramme 34 848 34 848 34 848 34 848

Nye tiltak/ endrede behov

Ikke tildelte lønnsavsetninger 2015 -7 894

Avsatt ti l  lønnsvekst 2016 22 000

Redusert pensjonskostnad - amortisering 

premieavvik -3 688

Økte statlige overføringer ifm flyktninger og 

asylmottak -19 600
Økt avsetning transaksjoner ifm Kirkelig fellesråd 1 950

Sum rammeendring -7 232 0 0 0
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4 Hovedoversikt drift 
Alle tall i 1000 kr 

Budsjett 2015 = revidert budsjett pr 10.08.2015 

  

  

Folkevalgte og revisjon Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -214 -200 -200

Andre salgs- og leieinntekter -13 -20 -20

Overføringer med krav til  motytelse -9 -5 -5

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -235 -225 -225

Lønnsutgifter 2 764 3 405 6 105

Sosiale utgifter 632 546 964

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 589 704 690

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 943 1 860 1 860

Overføringer 97 102 197

Fordelte utgifter -120 -150 -282

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 5 904 6 467 9 535

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 5 669 6 242 9 310

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -15 -20 -20

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -15 -20 -20

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -15 -20 -20

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 5 654 6 222 9 290

Bruk av bundne fond -639 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -639 0 0

Avsetninger til  bundne fond 680 115 115

SUM AVSETNINGER (K) 680 115 115

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 5 695 6 337 9 405

Administrasjon og fellestjenester Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter -2 589 -3 270 -3 580

Overføringer med krav til  motytelse -5 610 -2 394 -2 956

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -8 199 -5 664 -6 536

Lønnsutgifter 49 013 48 541 50 635

Sosiale utgifter 18 323 12 980 12 886

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 26 412 29 063 38 229

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 168 1 995 2 135

Overføringer 3 762 4 168 4 447

Fordelte utgifter -353 -2 260 -5 227

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 98 326 94 486 103 105

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 90 126 88 822 96 569

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -270 -300 -460

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -270 -300 -460

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 6 6

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 14 6 6

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -256 -294 -454

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 89 871 88 528 96 115

Bruk av bundne fond -500 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -500 0 0

Avsetninger til  bundne fond 500 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 500 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 89 871 88 528 96 115
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Barnehage Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -15 119 -16 100 -16 276

Andre salgs- og leieinntekter -1 664 -1 642 -1 618

Overføringer med krav til  motytelse -11 035 -8 652 -8 967

Andre statlige overføringer -117 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -27 936 -26 394 -26 861

Lønnsutgifter 66 149 63 054 67 861

Sosiale utgifter 25 412 17 134 17 311

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 4 346 2 810 2 958

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 106 771 109 191 115 442

Overføringer 2 417 1 975 1 929

Fordelte utgifter -130 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 204 964 194 164 205 500

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 177 029 167 769 178 639

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 2 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 2 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 177 030 167 769 178 639

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 177 030 167 769 178 639

Grunnskole Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -18 705 -19 837 -18 177

Andre salgs- og leieinntekter -1 169 -1 022 -848

Overføringer med krav til  motytelse -37 103 -40 833 -40 426

Andre statlige overføringer -393 -50 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -57 369 -61 742 -59 451

Lønnsutgifter 213 653 211 820 214 814

Sosiale utgifter 62 745 59 189 59 725

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 24 121 24 328 24 759

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 11 978 11 733 11 733

Overføringer 3 897 3 889 3 852

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -1 504 100 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 314 890 311 059 314 884

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 257 521 249 317 255 433

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 6 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 6 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 257 527 249 317 255 433

Bruk av bundne fond -272 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -272 0 0

Avsetninger til  bundne fond 193 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 193 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 257 448 249 317 255 433
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Spesielle tiltak barn og unge Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -214 -501 0

Andre salgs- og leieinntekter -686 -814 -745

Overføringer med krav til  motytelse -14 593 -11 690 -22 128

Andre statlige overføringer -841 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -16 334 -13 005 -22 873

Lønnsutgifter 84 885 81 959 98 348

Sosiale utgifter 24 126 19 417 21 153

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 4 554 6 462 10 341

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 11 586 13 363 14 009

Overføringer 2 584 7 374 3 643

Fordelte utgifter -397 -373 -1 578

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 127 338 128 201 145 917

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 111 004 115 196 123 044

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 1 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 1 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 111 005 115 196 123 044

Bruk av bundne fond -1 146 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 146 0 0

Avsetninger til  bundne fond 371 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 371 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 110 230 115 196 123 044

Kulturtjenesten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -774 -900 -960

Andre salgs- og leieinntekter -1 224 -1 360 -830

Overføringer med krav til  motytelse -3 927 -1 887 -2 318

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -5 925 -4 147 -4 108

Lønnsutgifter 8 983 9 395 10 486

Sosiale utgifter 3 428 2 653 2 783

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 2 097 7 618 7 896

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 134 130 123

Overføringer 5 374 5 845 6 899

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -4 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 20 013 25 640 28 187

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 14 088 21 494 24 079

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 14 089 21 494 24 079

Bruk av bundne fond -277 -134 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -277 -134 0

Avsetninger til  bundne fond 1 137 10 10

SUM AVSETNINGER (K) 1 137 10 10

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 14 948 21 370 24 089
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Helse og omsorg Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -34 407 -33 716 -36 730

Andre salgs- og leieinntekter -12 237 -50 926 -50 347

Overføringer med krav til  motytelse -131 678 -104 700 -127 938

Andre statlige overføringer -26 599 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -204 922 -189 341 -215 015

Lønnsutgifter 450 137 439 655 475 884

Sosiale utgifter 156 500 112 793 114 735

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 43 238 99 410 103 055

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 73 276 53 401 54 496

Overføringer 105 695 84 899 91 845

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -9 316 -11 043 -11 191

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 819 530 779 114 828 824

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 614 608 589 774 613 809

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -20 0 0

Mottatte avdrag på utlån -491 -100 -650

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -511 -100 -650

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 0 0

Utlån 922 450 1 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 929 450 1 000

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 417 350 350

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 615 025 590 124 614 159

Bruk av bundne fond -6 486 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -6 486 0 0

Avsetninger til  bundne fond 6 400 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 6 400 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 614 939 590 124 614 159

Samfunn Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -44 0 0

Andre salgs- og leieinntekter -139 245 -98 388 -102 748

Overføringer med krav til  motytelse -13 796 -11 744 -11 527

Rammetilskudd -13 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -153 098 -110 131 -114 275

Lønnsutgifter 110 778 108 050 113 745

Sosiale utgifter 41 043 27 910 29 211

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 144 321 87 905 89 751

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 4 834 4 126 4 093

Overføringer 28 112 16 128 16 199

Fordelte utgifter -10 203 -13 219 -22 397

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 318 886 230 899 230 601

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 165 788 120 768 116 326

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 22 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 22 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 165 810 120 768 116 326

Bruk av bundne fond -381 -740 -201

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -381 -740 -201

Avsetninger til  bundne fond 3 458 1 087 5 118

SUM AVSETNINGER (K) 3 458 1 087 5 118

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 168 888 121 115 121 243
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Avsetninger, overføringer Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter -76 -6 514 -6 500

Overføringer med krav til  motytelse -1 441 -38 -550

Andre statlige overføringer 0 -29 163 -48 763

Andre overføringer -3 343 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -5 199 -35 716 -55 813

Lønnsutgifter 3 449 449 0

Sosiale utgifter -54 416 48 483 44 677

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 3 887 1 714 2 643

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 8 50 0

Overføringer 23 449 28 026 44 269

Avskrivninger 53 653 50 000 60 000

Fordelte utgifter -633 -926 -928

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 29 397 127 796 150 661

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 24 198 92 080 94 848

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -97 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -97 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -86 0 0

Motpost avskrivninger -53 653 -50 000 -60 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -29 541 42 080 34 848

Bruk av bundne fond -8 026 0 -5 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -8 026 0 -5 000

Avsetninger til  bundne fond 9 686 0 5 000

SUM AVSETNINGER (K) 9 686 0 5 000

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -27 882 42 080 34 848

Skatt og rammetilskudd Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter 0 -2 000 -1 500

Overføringer med krav til  motytelse -43 180 -46 241 -46 260

Rammetilskudd -708 382 -724 000 -721 965

Andre statlige overføringer -24 231 -23 940 -24 020

Andre overføringer -1 561 0 0

Skatt på inntekt og formue -636 695 -653 000 -714 200

Eiendomsskatt -54 466 -54 485 -54 400

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 468 516 -1 503 666 -1 562 345

Lønnsutgifter 0 6 0

Sosiale utgifter 0 1 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 17 200 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 17 207 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345
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Finans Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter 18 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 18 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 346 0 180

Overføringer 5 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 351 0 180

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 368 0 180

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -31 588 -19 294 -21 687

Gevinst på finansielle instrumenter -13 903 0 -5 000

Mottatte avdrag på utlån -123 -123 -123

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -45 614 -19 417 -26 810

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 119 35 283 33 500

Avdrag på lån 46 236 49 000 53 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 76 355 84 283 86 500

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 30 741 64 866 59 690

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 31 109 64 866 59 870

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 -25 661 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 0 -25 661 0

Overført ti l  investeringsregnskapet 562 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 0 43 159 0

Avsetninger til  disposisjonsfond 0 18 759 45 000

SUM AVSETNINGER (K) 562 62 418 45 500

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 31 671 101 623 105 370
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4.1 Tilskudd 

 

*Blå Kors husleiedekning: 

Leder av boligsosialt team vurderer hvert år det kravet som kommer fra Blå Kors på dette. 
Tilskuddsbeløpet er ment å dekke husleie for leiligheter som har stått ledig som følge av at de skal 
være tilgjengelige for kommunen / boligsosialt team. Tilskuddet er f.eks. ikke ment å dekke 
en eventuell inntektssvikt som følge av manglende husleieinnbetalinger fra leietakere. 

Formål: Tilskudd 2016 Kommentar: 

Administrasjon og fellesutgifter   

Støtte til politiske partier 80 000  

Oppvekst og kultur   

Den kulturelle skolesekken 162 000  

Museer - Hringariki 500 000 Driftstilskudd 

Midtfylke teaterverksted 120 000  

Ringerike kultursenter 970 000 Driftstilskudd 

Skiforeningen 350 000 Driftstilskudd til skiløyper på Ringkollen. 

Skiløyper 100 000 Støtte til løypekjøring ellers i kommunen etter søknad. 

Diverse idrettsformål 131 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Kulturaktiviteter 238 250 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Kulturmidler HOK 240 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Tilskudd til registrerte 
trossamfunn 

1 750 000 Tildeles etter registrert antall medlemmer 

Helse og omsorg   

BlåKors 330 000 Driftstilskudd 

BlåKors boliger 300 000 Driftstilskudd 

BlåKors  bosenter  
(*husleiedekning) 

70 000 Utbetales etter regning. 

Fontenehuset 1 000 000 Driftstilskudd 

Frivilligsentralen 968 000 Partnerskapsavtale til 31.12.2018. Tilskudd 870.000 og 
i tillegg 98.000 avsatt til kjøregodtgjørelse etter 
regning. 

Incest-senteret Buskerud 76 000 Samarbeidsavtale 

Voldtektsmottaket Drammen 341 000 Samarbeidsavtale 

Samfunn   

Røssholmstranda (driftstilskudd) 70 000 Driftstilskudd. Avtale inngått med Røde kors. 

Avsetninger, overføringer   

Kirkelig fellesråd 15 220 000 Driftstilskudd 

Annet – etter søknad   

Til fordeling 2016 etter søknad  1 700 000 Fordeles etter søknad  
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5 Vedlegg - Forslag til investeringsbudsjett 2016-
2020 – Kirkelig fellesråd 

 Rkif-AU 68/2015 møte 20.08.2015. Rkif 74/2015 møte 26.08.2015.   

 I ettertid: Tatt bort tiltak opprinnelig 4 Skader vegg og 6 Maling. Dette er drift og ikke investering. 

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Konto   2016 2017 2018 2019 2020 

010-299 Investeringer i anleggsmidler 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

500 Renteutgifter,låneomkostn.           

510 Avdrag på lån (ekstraord)           

520-529 Utlån,kjøp aksjer,andeler           

540-560 Avsetninger           

  Årets finansieringsbehov 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

  Finansiert slik:           

910 Bruk av lånemidler           

660-670 Innt salg driftsm/fast eiend           

700-779 Refusjoner           

800-879 Tilskudd til investeringer           0 0 0 0 0 

  Tilskudd fra menighetsråd       0 0 0 0 0 

  Tilskudd fra Opplysningsfondet 0         

920 Mottatte avdrag på utlån (ekstra)           

  Sum ekstern finansiering 0 0 0 0 0 

970 Overført fra driftsbudsjettet           

940-960 Bruk av avsetninger                        

  Sum finansiering 0 0 0 0 0 

  Udekket/udisponert = 0 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

 (Som bes dekket av Ringerike kommune)   

       

Tiltaksnr Rkif 1/2016      

Oppgradere varmekilde.      

Viser til brannen i Hønefoss kirke som skyldes feil i elektrisk anlegg. Anbefalt å skifte oppvarmingskilde. 

Arbeidet er i gang, men Norderhov må tas når nye Hønefoss kirke er på plass.   

2016   0    

2017   0    

2018 Norderhov  1 500 000    

 
År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Investering 0 0 1 500 000 0 0 

 
Egenkapital 0 0 0 0 0 

 
Finansieringsbehov 0 0 1 500 000 0 0 

       

Tiltaksnr Rkif 2/2016      

Stasjonært slukkeanlegg      

Kirkebrannene på Karmøy og Porsgrunn viser at det ikke er lett å reddet gamle kirkebygg fra totalskade. 

Stasjonært slukkeanlegg ser ut til å være til stor hjelp med å slokke/redusere brannens omfang. 

2016 Tyristrand  800 000    

2017 Nes, Haug  1 600 000    

2018 Norderhov, Veme  1 700 000    
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År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Investering 800 000 1 600 000 1 700 000 0 0 

 
Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 
Finansieringsbehov 800 000 1 600 000 1 700 000 0 0 

       

Tiltaksnr Rkif 3/2016      

Orgel.       

Viser til rapport av juli 2015 fra orgelsakkyndig Hans Jacob Tronshaug i Preambulum musikktjenster. 

       
 År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 Investering 5 400 000 2 000 000 3 500 000 0 0 

 Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 Finansieringsbehov 5 400 000 2 000 000 3 500 000 0 0 

       

Tiltaksnr Rkif 4/2016      

Veme kirke. Sanitæranlegg og utvidelse redskapshus   
 År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 Investering 300 000 300 000 0 0 0 

 Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 Finansieringsbehov 300 000 300 000 0 0 0 

       

Tiltaksnr Rkif 5/2016      

Flere kirker. Etterisolering      

2016  0     

2017  0     

2018 Hval 100 000     

2019 Nes 100 000     

2020                 -      

 
År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Investering 0 0 100 000 100 000 0 

 
Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 
Finansieringsbehov 0 0 100 000 100 000 0 

 
      

Tiltaksnr Rkif 6/2016      

Universiell utforming kirker      

2016 
Nes 

300 000     

2017 
Hval 

100 000     

2018  0     

2019  0     

2020                 -      

 
År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Investering 300 000 100 000 0 0 0 

 
Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 
Finansieringsbehov 300 000 100 000 0 0 0 
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1 Forord 
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.  

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette 
dokumentet.  

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2015 i tabellene.  

Betalingsreglement med satser kun for 2016 er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.ringerike.kommune.no/prisliste. 

 

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt 
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke. 
Gebyrene for privathusholdninger, hytter og næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside 
www.hra.no.  

 

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:  

 Lønnsvekst på 3.0 % 
 Sammenligning med nabokommuner 
 Statlige satser 
 Selvkostprinsippet 

 

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med  
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,  
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2 Barnehager 
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil 
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.   

Pris pr måned i 11 måneder pr år: 

Plass-størrelse i %  2015 2016 

100 2 580,- 2 655,- 

80 2 270,- 2 340,- 

70 1 980,- 2 040,- 

60 1 700,- 1 750,- 

50 1 410,- 1 460,- 

40 1 130,- 1 170,- 

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %. 

Fra og med høsten 2015 tilbyr barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere.  

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av 
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden. 

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen. 
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike 
eiere. 

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er ikke lik i alle 
barnehager, den varierer fra kr. 200,- til kr. 250,- for 100 % plass.  

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 473.000,- kan søke om redusert 
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin 
for en barnehageplass.   

4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å 
få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Husholdninger med samlet inntekt under 405.000 
pr år kan søke.  

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige 
forskrifter. 
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud 
Sats pr måned i 10 måneder pr år:  

Plass-størrelse 2015 2016 

Hel plass – 5 dager pr uke    2 730,-    2 730,- 

4 dager pr uke   2 430,-   2 430,- 

3 dager pr uke    1 820,-    1 820,- 

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 520,- 1 520,- 

2 dager pr uke    1 210,-    1 210,- 

Morgentilbud SFO           620,-                                           620,-                                  

Kjøp av ekstra dag(er) 155,- 160,- 

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %. 

Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7). 

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik 
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen. 

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon. 

3.1 Aktiv ferie 
 2015 2016 

Sats pr uke 1 000,- 1 000,- 
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4 Kultur 

4.1 Bibliotek 
 2015 2016 

Overdagsbetaling   

1. purring 35,- 35,- 

2. purring 100,- 100,- 

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav 

Erstatning tapt lånekort   

Voksne 20,- 20,- 

Barn 10,- 20,- 

Kopiering    

A4 svart /hvit 3,- 3,- 

A4 farge 10,- 10,- 

A3 svart/hvit 5,- 5,- 

A3 farge 20,- 20,- 

Kopiering og «rett kopi»    

A4 svart /hvit 6,- 6,- 

A4 farge 13,- 13,- 

A3 svart/hvit 8,- 8,- 

A3 farge 23,- 23,- 

Utskrift    

A4 svart/hvit 3,- 3,- 

Scanne / sende dokumenter   

Pr. sending 0,- 20,- 

Prisene på kopiering og scanning av dokumenter gjelder også Servicetorget. 

 

4.2 Kulturskole 
 2015 2016 

Kontingent   

Kontingent pr halvår 1 640,- 1 640,- 

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår 1 970,- 1 970,- 

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår 675,- 680,- 

Refusjonssatser, tjenester pr time   

Organisasjoner, barn 480,- 480,- 

Organisasjoner, voksne 560,- 560,- 
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Søskenmoderasjon 

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken 
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt 
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt 
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud 

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G 

Voksne elever 
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5) 
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon 

 

4.3 Hall-leie 
Leiepris pr time 2015 2016 

Hønefoss Arena   

Hallflate, lag opp til 19 år  200,- 

Hallflate, lag over 19 år  400,- 

Kamppris  400,- 

Ringerikshallen   

Stor hall 385,- 400,- 

Kampsport-rom, lag opp til 19 år 110,- 75,- 

Kampsport-rom, lag over 19 år 110,- 150,- 

Skytebane, lag opp til 19 år 150,- 75,- 

Skytebane, lag over 19 år 150,- 150,- 

Squash bane, polett-pris 95,- 80,- 

Kamp-pris 385,- 400,- 

Tyristrandhallen   

Hallflate, lag opp til 19 år 385,- 200,- 

Hallflate, lag over 19 år 385,- 400,- 

Kamppris 385,- 400,- 

 

Fra 2016 foreslås det at ordningen med arenarefusjon til klubbene for halleie til aktiviteter for barn og 
unge opphører, og erstattes av en lavere leie for lag opp til 19 år. Dette forenkler forvaltningen, en 
slipper å ta inn full leiepris, for så å betale ut igjen refusjon. 
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5 Pleie- og omsorgstjenester, vaksinasjoner 
 

Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette 
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune. 

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte 
ligning. 

Hjemmebaserte tjenester 
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2016 beregnet til kr 370,- pr time. 

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 190,- pr. måned, uansett hvor mange timer 
som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned 
enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget 
vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og revideres en gang pr. år.  

I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge ektefellers 
inntekt til grunn. 

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt. 

Redusert betaling 

Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi, 
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom 
eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge 
vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

 

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2014 kr 88.370 

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2015 kr 90 068 
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5.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 
Nr. Tekst 2015 2016 

1 Hjemmetjenester kr kr 

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 186 pr mnd 190 pr mnd 

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 764 pr mnd 1 817 pr mnd 

1.5 Maks å betale ved inntekt over 4 G  2 839 pr mnd 2 924 pr mnd 

2 Hjemmesykepleie   

2.1 Hjemmesykepleie 0 0 

3 Matombringing   

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 65 75 

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert   

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 90 95 

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 75 80 

3.5 Dessert/suppe 20 20 

4 Oppholdsbetaling institusjon   

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 147 pr døgn 150 pr døgn 

4.2 Dagopphold i institusjon * 77 pr dag   80 pr dag 

5 Trygghetsalarm   

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere 
med inntekt under 2 G 223 pr mnd 230 pr mnd 

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere 
med inntekt lik eller over 2 G 273 pr mnd 281 pr mnd 

5.3 Leie av nøkkelboks  50 pr år 

6 Salg av krykker mm   

6.1 Salg krykker uten pigger  300 310 

6.2 Salg av krykker med pigger 400 410 

6.3 Gummiknotter til krykker 50 50 

 

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

Priser justeres i budsjettsaken hvert år. 
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens 
sykehjem 

Omsorgsboliger med bemanning 

I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene 

i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker 

leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet. 

 

Sykehjem 

Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og 

85 % av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr. 7.800,-/år. Med 

inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte, 

aksjeinntekter og lignende. Kommunen dekker alle utgifter til mat, medisiner og lignende 

for pasienter på sykehjem. 

Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert 
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 37 250. 

 

5.3 Vaksiner 
 

 2015 2016 

Konsultasjon, voksen 200,- 220,- 

Påfyll av vaksine, voksen 150,- 165,- 

Konsultasjon, barn 150,- 165,- 

Påfyll av vaksine, barn 100,- 110,- 

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person   

Konsultasjon 150,- 165,- 

Påfyll av vaksine 100,- 110,- 

Utstyrskostnad pr vaksine 40,- 45,- 

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 80,- 90,- 

Vaksiner selges til markedspris 
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6 Kommunalteknisk drift  

6.1 Vann og kloakk 
 2015 2016 

Tilknytningsavgifter               

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)              18 000,- 18 000,- 

Bare vann (50% av 1 EB)      9 000,- 9 000,- 

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800,- 10 800,- 

Vannavgift pr m³ 19,- 19,- 

Kloakkavgift pr m³ 29,- 32,- 

Andre gebyrer                         

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring  200,- 200,- 

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken 07:00-
15:00 

450,- 500,- 

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl. 15:00 650,- 750,- 

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning   620,- 620,- 

Gebyr rørleggeranmeldelse 400,- 400,- 

Septik   

Septik rensekostnad pr. m³               370,- 395,- 

Fett, trefiber m.m. pr m³       370,- 395,- 

Transport*   

Transport septik inntil 3m³  700,- 700,- 

Transport septik pr m3 over 3m³  181,- 181,- 

Septik/fett fra andre kommuner pr m³              387,- 387,- 

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift 
*Prisene er satt av underleverandør. 

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt-/varslingsplaner 
 2015 2016 

Gravemelding klasse A 1 600,- 1 650,- 

Gravemelding klasse B, C og D 2 000,- 2 060,- 

Godkjenning av varslingsplan 1 000,- 1 050,- 

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 000,- 3 100,- 

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 000,- 1 050,- 

Utvidet gravesøknad - frist 700,- 750,- 

Lokal godkjenning 3 000,- 3 000,- 

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift 
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6.3 Parkering 
Parkering 2015 2016 

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 20,- 22,- 

Parkering ytre parkeringssone pr time 18,- 20,- 

Døgnpris ytre parkeringssone  40,- 45,- 

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift 

 

6.4 Torg-avgift m.v. 
 2015 2016 

Torgplass årsavgift 4 x 4m      4 000,-  4 500,- 

Tilfeldig torgplass pr dag  4 x 4m      350,- 370,- 

Tilfeldig handel pr dag 6 m²          350,- 370,- 

Strømtilkobling pr dag 200,- 230,- 

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift 

 

7 Eiendomsskatt 
 

Promillesats 2015 2016 

Bolig- og fritidseiendom 3 ‰  3 ‰  

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰ 
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8 Brann- og redningstjenesten  

8.1 Feiing og tilsyn 
Feie- og tilsynsavgift: 2015 2016 

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp           444,- 429,- 

 

Andre tjenester fra feiervesenet: 2015 2016 

Feiing av fyrkjele i boligenhet, pr. time              650,-              650,- 

Feiing av større fyringsanlegg, pr. time            650,-            650,- 

Kamerakontroll av skorstein pr. time 650,- 650,- 

Hyttefeiing, pr time 650,- 650,- 

Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. time 650,- 650,- 

Røyktesting av skorstein pr. time 650,- 650,- 

Fresing av skorstein, pr. time 1000,- 1000,- 

 

8.2 Undervisning og andre tjenester 
 2015 2016 

Kurs i varme arbeider (inkl. sertifikatavgift) 1500,- 1500,- 

Kurs for brannvernleder, 2 dager 1950,- 2500,- 

Undervisning pr. time dagtid (08-15.30)  1000,- 

Undervisning tillegg pr. time kveld og helg  500,- 

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer  3000,- 

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 18 personer  5000,- 

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 24 personer  6000,- 

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1 time  500,- 

Håndslokker til øvelse, pulver/skum  250,- 250,- 

Håndslokker til øvelse, CO2 500.- 500.- 

Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00-16.00) pr time 810,- 810,- 

Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg  290,- 290,- 

Bruk av mannskapsbil pr. time ** 1790,- 1830,- 

Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 1250,- 1830,- 

Stigebil m/sjåfør** 1790,- 1830,- 

Båt eller UTV pr. time3 1450,- 1500,- 

Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 600,- 610,- 

Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750,- 1400,- 

Utleie motorsprøyte pr. døgn 1000,- 2800,- 

Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50,- 250,- 
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Lenser, pr. meter 350,- 400,- 

Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50,- 150,- 

Oljeabsorberende bark, pr. sekk 350,- 400,- 

Absorberingsmiddel (40l, 20 kg) 400,- 500,- 

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4500,- 5100,- 

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert 
administrative utgifter ved første tilsyn) 

 1900,- 

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)  400,- 

Gebyr for 2. gangs tilsyn  1000,- 

  

**)  Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. 

Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva. 
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9 Eiendomsforvaltning  

9.1 Leie av lokaler  
Lokaler pr time 2015 2016 

Politiske partiers virksomhet 0,- 0,- 

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0,- 0,- 

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0,- 0,- 

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0,- 0,- 

Møtelokaler 150,- 160,- 

Gymnastikksal 300,- 310,- 

Gymnastikksal m/garderobe 350,- 360,- 

Garderober 300,- 310,- 

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 450,- 470,- 

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21 avtales pris basert 
på kostnadsdekning. 

Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert 
på kostnadsdekning. 

9.2 Tilsyn og renhold 
 2015 2016 

Tilsyn pr time 400,- 460,- 

Renhold pr time 400,- 460,- 

Vedlikehold pr time 430,- 460,- 

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og 
justering mot kostnadsdekkende satser. 
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10 Miljø- og arealforvaltning 
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015-2018, budsjett 2015 står detaljert 
informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49) 

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker 
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1. 

Timesats 
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100,- 

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg 

 2015 2016 

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i 
Forurensningsforskriften: 

  

for anlegg  15 PE 6 600,- 7 000,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 13 500,- 14 200,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 37 000,- 39 000,- 

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen   

for anlegg  15 PE 1 800,- 1 900,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 3 300,- 3 500,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 6 600,- 7 000,- 

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av 
anlegg med konstruksjoner under bakkenivå: 

  

for anlegg  15 PE 3 600,- 6 100,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 6 600,- 9 200,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 12 400,- 15 300,- 

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller 
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. 

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad tas samme 
gebyrer som ved behandling av søknad. 

Dispensasjon 

Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 
bebyggelsesplan, plan- og bygningslov mm  

 2015 2016 

Behandling av dispensasjon 8 800.- 8 800.- 

Ulovlig utslipp 

For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med 
100 % påslag, likevel minst kr 29 200.- (27 800,- i 2015)  
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Manglende ferdigattest 

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er 
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas inntil kr 2 600.- 

Kontroll 

Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks, 
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas 
et engangsgebyr.  

Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer. 

Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg 

Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg som flatt årlig 
gebyr på kr 555.-.  

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få motregnet et 
tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr. 

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende: 

Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr.  

For enkelt tilsyn i forbindelse med kartlegging 

 2015 2016 

for anlegg  15 PE 2 000,- 2 200,- 

for anlegg fra 15 -   50 PE 4 000,- 2 500,- 

for anlegg fra 50 -  2 000 PE 8 000,- 5 000,- 

Tilsyn på oljeutskillere 
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil 
bli fastsatt i egen sak. 

Utslippstillatelse for oljeutskiller  
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250.- (5 000,- i 2015) 

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn 

Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra 
tidsbruken ved saksbehandling.  

Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i 
tillegg. 

Diverse 
For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. 

For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 13 000.- (9 300,- i 
2015). 

Dersom søknaden eller meldingen trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er 
søknaden under behandling når den trekkes, tas det gebyr etter medgåtte timer, men ikke over 50 % 
av normalt gebyr. 

Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for 
utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. 
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10.2 Diverse varsling og kunngjøring 
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i 
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra 
tiltakshaver for: 

 2015 2016 

Offentlig kunngjøring 2 200,- 2 300,- 

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 4 400,- 4 600,- 

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få 
involverte parter. 

Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter annet lovverk, 
kreves gebyrer som angitt ovenfor. 

10.3  Byggesaksbehandling 

10.3.1.1 1. Hvordan gebyret beregnes 
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom, beregnes 
gebyret under ett. 

Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med tiltaket. Gebyrer og 
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc., 
kommer i tillegg. 

Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling gjennomføres.  Ved 
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg. 

For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til 
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato 

1.07.10 og med senere endringer 9. des 2014 som trådte i kraft 1. jan 2015.  

I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som 
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdekning, f.eks. carporter, overdekkede 
terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer for hver 3. meter, tas ikke med, altså 
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2-20. 

«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det 
nedenfor angitt ”Byggesaksforskriften”. 

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten 
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.  

10.3.1.2 2. Søknader 
For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter 
samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med: 

 2015 2016 

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²* 5 500,- 5 500,- 

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

3 300,- 3 300,- 

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

2 200,- 2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m² 1 100,- 1 100,- 

For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr   

  



Ringer i k e  k om m une   17  Be ta l i ngs reg lem en t  2016  
 

Minstepriser ved søknadsbehandling 2015 2016 

Minstepris for alle søknader 11 000,- 11 000,- 

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet 24 000.- 24 000.- 

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første 
bruksenheten/boenheten 

(regnes fra 2. til 10. bruksenhet) 

12 000,- 12 000,- 

- fra den 11. – 20.  bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det regnes 
følgende sats per bruksenhet 

7 200,- 7 200,- 

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per bruksenhet 

4 800,- 4 800,- 

-endring fra enebolig til enebolig med bileilighet under 80 m² - 12 000,- 

-for hybelbygg er minimumsgebyr per hybel/hybelleil. inntil 30 m² - 2 400,- 

 

Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og masseuttak, jf. § 20-1 

Volum regnes ut og det tas gebyr per påbegynt 1000 m3 2015 2016 

For de første 50 000 m² (per påbegynt 1000 m3) 2 200,- 2 200,- 

likevel minst 8 800,- 8 800,- 

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 100,- 1 100,- 

For mengder over 100 000 m³ 110,- 220,- 

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr. 

 

Veg-, kabel- og ledningsanlegg 

- per påbegynt 100 m 2015 2016 

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 2 200,- 2 200,- 

likevel minst  8 800,- 8 800,- 

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 2 200,- 2 200,- 

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m 1 100,- 1 100,- 

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m 220,- 220,- 

For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor. 

Deling (§ 20-1 m. fl.) 

 2015 2016 

For nye tomter 12 000,- 12 000,- 

for tilleggsareal inntil 500 (400) m² 3 300,- 3 300,- 

for tilleggsareal inntil 1000 m² 6 600,- 6 600,- 

for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000,- 10 000,- 

for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000,- 12 000,- 

for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000,- 15 000,- 
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Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg 
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. 

Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21-2 

 2015 2016 

For hver igangsettingstillatelse 6 600,- 6 600,- 

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 6 600,- 13 200,- 

For eneboliger tas kr 3 300,- for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv. 

Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, 
markaloven, plan- og bygningslov og lignende:  

 2015 2016 

Per dispensasjon 8 800,- 8 800,- 

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på 
inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling, tas 
halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 400,-. For terrasser, plattinger, o.l. uten 
bruksareal, der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling tas for 
dispensasjoner nevnt ovenfor kr 2 200,- 

Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller 
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:  

 2015 2016 

Per behandling 4 400,- 4 400,-  

10.3.1.3  

10.3.1.4 3. Ansvarsrett - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger) eller 
§ 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger eller foretak:  

 2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

10.3.1.5  

10.3.1.6 4. Lokal godkjenning - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 for foretak 
som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes lokal 
godkjenning for tas det første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og 
fagområder:  

 2015 2016 

Per søknad 4 400,- 4 400,-  

I tillegg tas gebyr for ansvarsrett. 

Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og 
fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men for søknad om ansvarsrett. 

Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som selvbygger, tas 
det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett. 
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10.3.1.7 5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver 
For behandling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal 
for alle etasjer samt loft og kjeller. 

 2015 2016 

Per påbegynt 50 m² 2 200,- 2 200,- 

- likevel minst 6 600,- 6 600,- 

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret.  
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet. 

Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (mindre tiltak på bebygd eiendom) og § 3-2 
(alminnelige driftsbygninger i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 for midlertidige bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg for inntil 2 år. 

10.3.1.8 6. Spesielle saker 
Riving av bygninger: 

Bygningens størrelse: 2015 2016 

inntil 50 m2 2 200,- 2 200,- 

mellom 50 m2 og 100 m2 4 400,- 4 400,- 

mellom 100 m2 og 500 m2 8 800,- 8 800,- 

mellom 500 m2 og 1 000 m2 17 600,- 17 600,- 

mellom 1 000 m2 og 5 000 m2 26 400,- 26 400,- 

større enn 5 000 m2 35 200,- 35 200,- 

Gebyr for ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg. 

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre 
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3-1 d, 
innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser 

 2015 2016 

Per behandling 2 200,- 2 200,- 

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/ foretaksgodkjenning i 
tillegg. 

Piper, oljetanker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass som ikke inngår i 
annen søknad: 

 2015 2016 

Gebyr 2 200,- 2 200,- 

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i tillegg. 

Installasjonen i større fyringsanlegg, som ikke inngår i annen søknad, for mer enn èn boenhet eller 
for mer enn èn landbrukseiendom 

 2015 2016 

Gebyr 8 800,- 8 800,- 

Vanlig gebyr for ansvarsrett og eventuell lokal godkjenning av foretak kommer i tillegg. 

Arbeider med ildsted som ikke er unntatt fra kravet om saksbehandling etter byggesaksforskriftens § 
4-1 b) 3: 

 2015 2016 

Gebyr inkludert ansvarsrett 1 100,- 1 100,- 
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Heis, rulletrapp, rullefortau, løfteinnretning o.l 

 2015 2016 

Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig med 
installasjonen 

4 400,- 4 400,- 

trappeheis innenfor en boligenhet 2 200,- 2 200,- 

 

Diverse tiltak, blant annet etter pbl § 20-1 som skilt, reklame, større fasadeendringer, ventilasjon, 
murer, levegger, støyskjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og 
lignende konstruksjoner, samt basseng, brønn og dam, vår behandling i forbindelse med annet 
lovverk, bruk av nabogrunn og bruksendring som ikke gir nye bruksenheter tas kr  

 2015 2016 

Pr behanding 6 600,- 6 600,- 

 

For brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 eller senere 
versjoner/kommuneplanbestemmelser, tas  

 2015 2016 

Gebyr 6 600,- 3 300,- 

 

Bruksendring av bygninger: 

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2015 2016 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 6 600,- 

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²  5 500,- 

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²  3 300,- 

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²  2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²  1 100,- 

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 
2 dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over. 

Uteservering 

 2015 2016 

Midlertidig inntil ett års varighet 2 200,- 2 200,- 

For lengre varighet. 6 600,- 6 600,- 

For behandling av revidert søknad beregnes 50 % av normalt gebyr. 

For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad eller ingen behandling jfr. Byggesaksforskriftens § 4-3 
og pbl § 20-3, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr. 

Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til 
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser 

 2015 2016 

Gebyr 1 100,- 1 100,- 
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Det kan komme ytterligere gebyr hvis det kreves behandling av dispensasjon i tillegg. 

For behandling av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.  

Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og 

kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg. 

I avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst  

kr 13 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig 
er unntatt etter pbl § 20-5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 
20-4 å gjøre.  Det tas likevel minst kr. 26 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om 
tillatelse og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre. 

Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under 
behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50 % av normalt gebyr. 

Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må det ved eventuell 
tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, som vurderer om hele gebyret 
eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. 

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i 
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig 
saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 22 000,- (15 400,- i 2014).   

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i 
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 11 000,- (11 000,- i 2015).   

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er 
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas  
kr 11 000,- (11 000,- i 2015). 

10.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp 
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000 (130 000 i 
2015) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

10.5  Kart - og oppmålingsarbeider 
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). 

1.  Oppretting av matrikkelenhet 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 1 500 24 000,- 24 500,- 

1 501 3 000 29 000,- 29 500,- 

Deretter pr. overskytende daa  600,-  600,- 

 

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt: 

- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det regnes følgende satser pr. enhet:  

0 1 500 22 800,- 23 275,- 

1 501 3 000 27 550,- 28 025,- 

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det regnes følgende satser pr. enhet: 

0 1 500 20 400,- 20 825,- 
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1 501 3 000 24 650,- 25 075,- 

  

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon: 

Areal i m2: 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 30 3 000,- 3 000,- 

31 75 4 500,- 4 500,- 

76 300 7 600,- 7 600,- 

301 600 11 000,- 11 000,- 

601 900 14 500,- 14 500,- 

901 1 200 17 500,- 17 500,- 

1 201 1 500 21 000,- 21 000,- 

Deretter pr. overskytende daa  600,-  600,- 

 

1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.  

 

1.4 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000,-  ( 2 000,- i 2015). 
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

 

3. Grensejustering 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 150 6 250,- 6 500,- 

151 300 8 800,- 9 000,- 

301 500 11 500,- 11 500,- 

4. Tilleggsareal/ arealoverføring 

4.1 Grunneiendom 

Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Tilleggsareal/ 
arealoverføring utløser dokumentavgift. 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 250 15 500,- 15 500,- 
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251 500 20 500,- 20 500,- 

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 600,- 

  

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 6 000,- 6 000,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700,- 700,- 

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 
eller klarlegging av rettigheter 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 9 500,- 9 500,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750,- 1 750,- 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste 

 2015 2016 

For kartforretning over punktfeste 13 000,- 13 000,- 

Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000,- 9 000,- 

 

8. Gebyr for plassering av bygg 

 2015 2016 

1. gangs utsetting 7 000,- 7 000,- 

2. gangs utsetting 3 500,- 3 500,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk- eller allmennyttige formål 

For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales 
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til 
infrastruktur. 

 

10. Medgått tid 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, beregnes etter medgått tid. 

Pr. time 2015 2016 

Feltarbeid 1 250,- 1 350,- 

Kontorarbeid 900,- 1 100,- 

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift kommer i 
tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets-oppgave. 

 

11. Megleropplysninger 
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 2015 2016 

Standard meglerpakke 1 900,- 2 000,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

12. Seksjonering 

 2015 2016 

Saksbehandling = 3GG 2 580,- 2 580,- 

Saksbehandling med befaring =5GG 4 300,- 4 300,- 

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG). 

 

13. Utstedelse av matrikkelbrev 

 2015 2016 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,- 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,- 

Disse maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4) 

10.5.1.1 Kartkopier mm. 

  2015 2016 

Papir A4 21,0 x 29,7 20,- 20,- 

Papir A3 29,7 x 42,0 20,- 20,- 

Papir A2 42,0 x 59,5 40,- 40,- 

Papir A1 59,5 x 84,0 50,- 50,- 

    “ 61,0 x 76,0 50,- 50,- 

    “ 70,0 x 90,0 50,- 50,- 

Polyesterfilm    

A4   40,-  40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 

 70,0 x 90,0 140,- 140,- 

10.5.1.2  

10.5.1.3 Utplotting av digitale kart- og plandata: 

  2015 2016 

A4  40,- 40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 
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 70,0 x 90,0 140,- 140,- 
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10.6  Planbehandling 
1. Beregnings- og faktureringstidspunkt 

Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet. Gebyr 
faktureres når planforslaget har vært til politisk 1. gangsbehandling. Oppstartsgebyr faktureres etter 
avholdt oppstartsmøte. Gebyr for mindre endringer faktureres etter vedtak. I saker som avsluttes 
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes. 

2. Gebyrfritak 

Det beregnes ikke gebyr for følgende formål: 

 Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse 
 Grønnstruktur 
 Forsvaret 
 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2015).  

 

3. Gebyrpliktige plansaker 
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd) 

  2015 2016 

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold, 
sendes ikke til regionale myndigheter) 

16 000,- 16 000,- 

2 Mindre endring 
(sendes til regionale myndigheter) 

41 500,- 41 500,- 

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis 
negativt vedtak 

8 000,- 8 000,- 

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 20 700,- 20 700,- 

 
b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12) 

Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Videre faktureres gebyr etter politisk 1. 
gangsbehandling og vedtak om å fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen 
nedenfor.  

  2015 2016 

1 Oppstartsgebyr   

 Detaljregulering uten politisk oppstartsak Detaljregulering 
med politisk oppstartsak 

0,- 
30 000,- 

30 000,- 
40 000,- 

2 Enhetsgebyr for sakstype    

 Detaljregulering u/ planprogram 86 500,- 86 500,- 

 Detaljregulering m/ planprogram og KU 173 000,- 173 000,- 

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)   

 For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,75 4,75 

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg 

Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng. 
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke 
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2 
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende 
areal som overstiger 50.000 m2 BRA.  

  

 For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

9,90 9,90 

 For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

6,90 6,90 
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4. Enhetsgebyr for avslag 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget, 
beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 31 000,- 40 000,- 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men 
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 41 300,- 45 000,- 

 

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:  

For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg 
mangler) faktureres enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.  

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende 
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller 
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende 
faktura. 

6. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde 

Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i 
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra 
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.  

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet: 

 Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter 
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke. 

 Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert. 
 Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene. 
 Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det 

også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100,- 
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10.7 Landbruk 
 

Konsesjon/konsesjonssaker 

 2015 2016 

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom - enkle/kurante saker 

2 000,- 2 000,- 

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner  3 000,- 

 

3 000,- 

 

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner  

 

5 000,- 5 000,- 

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller 
boplikten  

Ingen gebyr Ingen gebyr 

 

Deling/delingssaker 

For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,- 

 

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt 

    2015 2016* 

Voksen elg 510,-  

Elgkalv 220,-  

Voksen hjort 350,-  

Hjortekalv 210,-  

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift 

 

*Det er ikke satt opp avgift for 2016 da den ikke bestemmes før i juni 2016. Miljødirektoratet setter 
maksumumsavgift for art og alder.  

 

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis. 
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11 Salgs- og skjenkeavgifter  
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år 
betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. 
Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt 
mengde alkoholholdig drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike kommune følger de til en 
hvert tid gjeldende maksimalsatser. 

Minstegebyr 
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.480,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en 
skjenkebevilling er kr. 4.400,- pr. år. 

Gebyret betales etter følgende satser: 

11.1 Salg av øl 
 0,19 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold 

mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol). 

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk 
 0,40 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold 

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol). 
 1,08 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold 

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).   
 3,55 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 

volumprosent alkohol). 

 

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve 
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det 
satt statlige maksimalsatser. 

 2015 2016 

Skjenking ved ambulerende bevilgning  310,- 310,- 

Kunnskapsprøve  400,- 400,- 

 

  

Satser oppdateres dersom nye 
satser blir satt sentralt. 
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12 Ringerike kirkelige fellesråd 

12.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.  –  
 2015 2016 

Kommunens innbyggere   

Kremasjonsavgift ved bisettelse    0,- 0,- 

Kremasjonsavgift for barn under ett år 0,- 0,- 

Kistebegravelse 0,- 0,- 

Vielse 0,- 0,- 

Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0,- 0,- 

Bruk av kirke for de som er medlem av DNK 0,- 0,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,- 

Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 3 750,- 3850,- 

Utenbys innbyggere   

Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 3 750,- 3850,- 

Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale)   

Kremasjonsavgift v/kapasitet 4 800,- 5500,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,- 

Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne   

Nedsetting   

Kiste, kommunens innbyggere 0,- 0, 

Kiste, andre 5 300,- 5500,- 

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0, 

Urne, andre 1 300,- 1350,- 

Frakt   

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0, 

Urne, andre 700,- 720,- 

Feste av gravsted   

Kommunens innbyggere   

Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0,- 0, 

Festet krav, kr 210 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 3. år 1 000,- 630,- 

Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 210 pr grav, innkreves 
hvert 3. år 

2 000,- 1260,- 

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 750,- 6900,- 

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 000,- 4200,- 

Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år   
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12.2  Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester 

 

 2015 2016 

Kommunens innbyggere som er medlem av DNK   

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd  0,- 0,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist   630,- 650,- 

Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0,- 0,- 

Utenbys innbyggere/andre trossamfunn   

Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel 3 750,- 3850,- 

Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og vask, 
gravferd  

3 750,- 3850,- 

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd                     2 000,- 2100,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,- 

Stell av graver 

Inkluderer planting av vår- og sommerplanter og vanning 

  

Årspris 1 150,- 1200,- 

Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 350,- 350,- 

Avtale for stell av grav i   5 år, à kr 1 200,- 5 750,- 6000,- 

Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 1 200,- 11 500,- 12000,- 

Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 1 200,- 23 000,- 24000,- 

Beløpene innbetales forskuddsvis og er 
rentebærende. 

  

Høstplanting 250,- 250,- 

Krans til jul  250,- 250,- 

Stell av grav (vanning samt planting av vår- og 
sommerplanter) 

1 150,- 1200,- 

Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 800,- 820,- 

Oppsetting  / oppretting av gravminne   

Oppretting av standard gravminne, minimum 600,- 600,- 

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Gjenoppsetting av standard gravminne 600,- 600,- 

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900,- 900,- 

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Timepris for kirketjener fastsettes til 420,- 450,- 

Timepris for maskin med fører fastsettes til 800,- 900,- 
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12.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger 
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet 

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum 
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes. 

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer  
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.800,-. 

Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.800,- 

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.     

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen. 



 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8581-7  Arkiv: 145  

 

Sak: 103/15 

 

Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 til offentlig høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet sender forslag til Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram 2016-2019 og 

betalingsreglement for 2016 på høring. Høring gjennomføres i perioden 04.11 – 

17.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2016 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.457 mill. kroner, netto avsetninger 45 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5,7 6,3 9,4 9,4 9,4 9,4

Administrasjon og fellestjenester 90,3 88,5 96,1 96,4 94,1 96,4

Barnehage 177,0 167,8 178,6 178,6 178,6 178,6

Grunnskole 257,4 249,3 255,4 256,1 256,1 256,1

Spesielle tiltak barn og unge 106,5 115,2 123,0 124,0 124,0 124,0

Kulturtjenesten 14,9 21,4 24,1 24,1 24,1 24,1

Helse og omsorg 618,3 590,1 614,2 614,2 614,2 614,2

Samfunn 168,8 121,1 121,2 118,1 118,1 118,1

Avsetninger, overføringer -27,9 42,1 34,8 34,8 34,8 34,8

SUM TIL DRIFT 1 411,2 1 401,8 1 457,0 1 455,9 1 453,5 1 455,9

*Revidert budsjett pr 10.08.2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i 2015. Det avsettes 45 mill. 

kroner til disposisjonsfond i 2016.  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2016 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 469,7 mill. kroner, 

fordelt med 259,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 210,4 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2016. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt 

med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og finansiering.  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Skatt på inntekt og formue -636,7 -653,0 -714,2 -720,9 -739,7 -764,9

Eiendomsskatt -54,4 -54,5 -54,4 -54,4 -54,4 -54,4

Sum skatteinntekter -691,1 -707,5 -768,6 -775,3 -794,1 -819,3

Ordinært rammetilskudd -708,4 -724,0 -722,0 -750,7 -770,7 -780,7

Merverdiavgiftskompensasjon drift -43,2 -46,2 -46,3 -45,7 -45,6 -45,7

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -751,6 -770,2 -768,2 -796,4 -816,3 -826,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,9 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Sum frie disponible inntekter -1 468,2 -1 503,7 -1 562,3 -1 597,3 -1 635,9 -1 671,3

Renteinntekter -5,1 -5,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -36,7 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,7 -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Sum finansinntekter -45,6 -19,4 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,2 31,1 29,0 35,0 47,0 57,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Avdrag på lån 46,2 49,0 53,0 63,0 92,0 115,0

Sum finansutgifter 76,4 84,3 86,5 102,5 143,5 176,5

Netto finansinntekter/-utgifter 30,8 64,9 59,7 75,7 116,7 149,7

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 18,8 45,0 65,0 65,0 65,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 36,3 45,0 65,0 65,0 65,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 436,8 -1 402,0 -1 457,2 -1 456,1 -1 453,7 -1 456,1

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 411,2 -1 401,8 -1 457,0 -1 455,9 -1 453,5 -1 455,9

Merforbruk/mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015



8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2016 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 418,12 mill. kroner, herav kr. 210,4 mill. kroner til 

rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %  

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2015 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.11.2015: 

 

Behandling i formannskapet 03.11.2015 hvor følgende innspill vil bli drøftet i 

høringsperioden frem mot endelig vedtak i kommunestyret 10.12.2015: 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Med bakgrunn i stor økning i rente og avdragsbelastning og derav stor økning i 

effektiviseringsgrad/krav for 2017 til 2019 ber formannskapet rådmannen foreta en nærmere 

analyse/dokumentasjon av investeringsbudsjettet i forhold til tilskudd fra Staten, inntekts og 

kostnads endring i forhold til investeringene.» 

 

Forslag fra Runar Johansen (H): 

 

«Endring 4.1 tilskudd 

Tekst: Museer – Hringariki endres til: Veien kulturminnepark/Ringerike museum.» 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Samfunn 
1. Budsjettendring: 

Øremerking av penger til utvikling, opparbeiding og opprydding av kommunens 

grønne lunger: 

Det avsettes  250 000 kroner av budsjettet per år i handlingsperioden til utvikling, 

opparbeiding og opprydding av grønne lunger i kommunen. Disse pengene må gå av 

den avsatte posten på 1, 7 mill. 

2. Verbalforslag: 

Kommunestyret ber rådmannen går i samtale med BFK for å utarbeide en 

kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 

3. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for 

de regionale, overordnede spørsmålene og i samarbeid med BFK.» 



 

 

Forslag fra Hilde Vollmerhaus p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Barnehage: 
Styrking av voksentettheten 

 

Formannskapet mener i den situasjonen kommunen befinner seg er viktigere å sikre god 

grunnbemanning Rådmannen legger frem en sak som belyser hvilken styrkning de lavest 

bemannede barnehagene vil få om man omdisponerer midler som er tiltenkt å gi plass til barn 

fra 1-årsdagen. Denne fremmes for politisk behandling. 

 

Skole: 
Lese, skrive og regnegaranti – Tidlig innsats 

 

Vi mener tidlig innsats i skolen er et viktig tiltak for at flere barn oppnår de lese, skrive og 

regneferdigheter samfunnet krever og vil danne et godt grunnlag for barnas og regionens 

fremtid. En slik garanti med dens verktøy vil bygge opp under målsetninger for grunnskolen i 

Ringerike 

Ringerike kommunes Lese, skrive og regne garanti: 

Ringeriksskolen skal styrke kartlegging av elever med tanke på tidlig innsats ved at alle som 

faller under en bekymringsgrense skal få et ekstra tilrettelagt opplegg og systematisk 

oppfølging. 

Dette er kommunens Lese-, skrive og regnegaranti. 

  

Økt lærertetthet kan være et tiltak for å gjennomføre lese-, skrive og regnegarantien, men det 

er ikke en forutsetning alle steder. Noen steder kan det avgjørende være det pedagogiske 

tilbudet, og å ha tilgang på spesialisert kompetanse, mer enn flere lærere generelt. 

Elementer i systemet kan f.eks. være økt lærertetthet på de første årstrinnene, bruk av 

spesialpedagogisk kompetanse, bruk av spesielt tilpassede læremidler, bruk av bestemte 

pedagogiske metoder, systematisk intensivopplæring over kort tid eller bruk av ekspertlærere. 

Andre muligheter er å flytte noen ressurser/kompetanse fra senere årstrinn, eller ut av 

spesialundervisningen, dersom kommunen ikke kan frigjøre ressurser på andre måter. 

  

Målsetningen er at kommunen gir alle elever en best mulig start på skolegangen slik at færre 

faller fra! 

Vi vet ikke alt om framtida, men vi vet at kunnskap og kompetanse blir avgjørende både for 

den enkelte og for Norge. Derfor er det et problem at vi har systematiske forskjeller i hvor 

mye elever lærer i skolen, og mange som ikke fullfører og består videregående opplæring. Et 

tiltak for dette er at det brukes mer ressurser tidlig i opplæringsløpet, og møte elevene med et 

mer variert og tilpasset skoletilbud. Andre virkemåter er å fjerne tidstyvene i skoleverket. 

Mange lærere opplever å bruke for mye tid på papirflytting. 

Ringerike skal ha en skole der læring står i hovedsete. 

 
Verbalforlag: 

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man 

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

Alternativer det bør ses på er i den prosessen er: 

Økte budsjetter som går til høyere lærertetthet i de første trinnene 



Å øke lærertettheten på de tidlige trinnene og redusere den på senere trinn. 

Fjerne tidstyver i lærerens arbeidsdag slik at mer tid kan brukes på undervisning, herunder 

organisere administrative oppgaver på administrativt personale der det er hensiktsmessig 

  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet. 

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. 

Likevel er vi nordmenn i liten grad fysisk aktive. Helsedirektoratet melder at i aldersgruppen 

20-64 år er det bare 35 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene som oppfyller deres 

minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. 

Derfor må vi starte tidlig. 

Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag 

for en sunn livsstil senere i livet. Vi vil innføre en times daglig fysisk aktivitet for alle elever 

i kommunens skoler. Skolene må selv kunne bestemme hvordan dette best kan organiseres, 

gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv. 

Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Norsk 

Fysioterapeutforbund og Norges idrettsforbund som til dammen representerer over 2 

millioner medlemskap støtter opp om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag. Sylling 

skole i Lier har innført dette uten økte budsjetter. Fysisk aktivitet i skolen kan også fungere 

som alternativ læringsplattform for realfag samt er et viktig tiltak i et folkehelseperspektiv. 

 

Verbalforslag: 

Rådmannen gis i oppdrag og se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i 

Ringeriksskolen og fremme sak for kommunestyre om dette før sommeren 2016. 

  

Kultur: 
Kulturplan 

Vi mener arbeidet med kulturplan for kommunen må få høyere prioritet.   

Kulturlivet i Ringerike har de siste årene blomstret opp og mye på grunn av frivilligheten. I 

mangel dedikerte kommunale kulturmedarbeidere har også planverket for kulturlivet lidd. 

Derfor mener Ringerike Arbeiderparti at man må intensivere kulturarbeidet og derunder en 

helhetlig kulturplan. 

  

Verbalforslag: 

Rådmannen gis i oppdrag og stette ned en arbeidsgruppe bestående av kulturaktører i 

kommunen og det frivillige for å utarbeide forslag til kulturplan for høring innen sommeren 

2016» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges ut på 

høring. 

 

2. I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende bli prioritert: 

a. høyere bemanningsfaktor i barnehagene 

b. sette skolene bedre i stand til å drive tilpasset opplæring 

c. tilstrekkelig bemanning ved institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren 

d. et realistisk og moderat investeringsbudsjett 

e. kostnadsreduserende tiltak på ikke direkte brukerrelaterte tjenester» 



 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

1. «Styrking av grunnbemanning i barnehagene 

2. Prioritering av hverdagsrehabilitering innen helsesektoren 

3. Reduksjon av investeringsplanen 

4. Vurdere reduksjoner i samlet avgiftstrykk i betalingsreglementet» 
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