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Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 – 2030, begrenset høring  

 

Forslag til vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune 

sendes på ny begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det 

høres kun på de endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret 

arealbruk og bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og 

kun innspill/merknader til høringspunktene vil bli vurdert. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden 

mai - september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok 

kommunen 67 innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og 

foreninger, politiske partier og private aktører. Disse vil i sin helhet svares ut i 

sluttbehandlingen, og sammenfattes med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. I samfunns-

delen til kommuneplanen s. 15 kommer det frem at kommunen skal være «en pådriver for en 

raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå dette målet må 

Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel, ved at det tas inn 

en båndleggingssone. I tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle 

innsigelsene fra 1. gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter 

til kommuneplanens arealdel.  

 

Høringstemaer 

Rådmannen foreslår at planen høres på følgende temaer: 

1. Ny båndleggingssone som er lagt inn i plankartet, for Fellesprosjektet og 

Områderegulering Hønefoss. 

2. Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en omfattende revidering. 



3. Konsekvensutredningen er presisert og tilført en ROS-analyse til nye 

utbyggingsområde. 

4. Forslag til hvilke innsigelser fra overordnede myndigheter som skal imøtekommes. 

Områdene B3, B7, B17, B18, B21-B25, FT2, N3, N2 (avgrenset) og 

Pukerudhagen på Sokna foreslås tatt ut av arealdelen i tråd med innsigelsene. 

Områdene B20, B26 og B6 ligger fortsatt inne i planen. Innsigelser fra Statens 

vegvesen vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum. 

5. Mindre endringer 

 Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss hentes inn i plankartet 

 Boligområde B13 tas ut av kartet og tilbakeføres til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred 

 kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen 

 

Å gjennomføre en begrenset høring innebærer at planen ligger ute til høring og offentlig 

ettersyn (4 uker), og det gis kun mulighet til å komme med innspill til de nye temaene som er 

tatt inn/ut av planen. Innspill utover dette vil ikke vurderes videre i prosessen.  

 

Layouten på alle dokumenter er oppdatert og i henhold til Samfunnsdelen. Eksisterende 

dokumenter fra 1. gangshøringen finner en på kommunens hjemmeside; 

www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-

ettersyn1/. Videre gjennomgås høringstemaene som nevnt over. 

 

Temaer som foreslås lagt ut til begrenset høring: 

1. Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen) er etter innspill fra Bane Nor lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. I plankartet og bestemmelsene vises det som båndleggingssone 

i påvente av ny plan (jf. pbl. §11-8 d). I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan 

vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette krever at aktuell myndighet (i dette 

tilfellet Bane Nor), skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen 

vises med skravur i plankartet, med tilknyttet kommuneplanbestemmelse § 12.4.4. Dette 

er et viktig grep for å være en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen 

og E16. 

 

Områderegulering Hønefoss legges inn i kommuneplanens arealdel, og vises i kartet og 

bestemmelsene som båndleggingssone i påvente av ny plan (jf. Pbl. §11-8 d). I båndlagte 

områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette 

krever at aktuell myndighet (i dette tilfellet Ringerike kommune), skal gi sitt samtykke før 

tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen vises med skravur i plankartet, med tilknyttet 

kommuneplanbestemmelse § 12.4.4.  
 

Denne båndleggingen er i tråd med vedtaket gjort i FS2, sak 7/18 - 431 

Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen. Den er ment som en sikkerhetsventil slik at fremtidige tiltak 

ikke kommer i konflikt med områdereguleringen Hønefoss. Temaer som er aktuelle for 

videre sentrumsutvikling i Hønefoss avklares i områdereguleringen, som blant annet 

fremtidige sykkelveier. 
 

2. Kommuneplanbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revidering da de viste 

seg å vært utdatert, gi stort rom for tolkning, bære preg av «kan»- bestemmelser, 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-ettersyn1/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-ettersyn1/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-ettersyn1/


gjentakelser og usystematisk tekst. Ny kommuneplan skal være enkelt for utbygger og 

befolkning for øvrig å forholde seg til, samt for saksbehandler å bruke ved behandling av 

byggesaker og planer.  

 

Bestemmelsene er bygget på høringsutkastet fra mars 2017. Det er lagt inn nye 

bestemmelser til uteoppholdsareal, fradeling, naturskader, renovasjon, overvann, 

tilgjengelighet/universell utforming, båndleggingssoner i påvente av ny plan etc. 

Bestemmelsene anses som vesentlige for en kommune med stor vekst.  

 

Gode planer trenger ikke retningslinjer. Retningslinjene er derfor byttet ut med gode 

bestemmelser uten rom for tolkning. En god del av retningslinjene er tatt ut; det 

forkommer retningslinjer der vi «mangler» eget formål, som ved spredt boligbebyggelse i 

LNF. Her viser retningslinjer til hvilke størrelser som er førende ved behandling av en 

dispensasjon. Det samme gjelder for strandsone. Alle retningslinjer i henhold til gjeldene 

TEK (Grad av utnytting) er tatt ut. Plan- og bygningsloven og TEK er naturlige koblinger 

til en kommuneplan og skal ikke utdypes. Eventuelle fravik kan utdypes.  

 

Øvrige bestemmelser er omformulert og gjort om til «skal» istedenfor «kan».  

 

3. Konsekvensutredningen (KU) er revidert etter innspill fra Norges vassdrag- og 

energidirektorat, hvor det kommer frem at fare for flom og skred ikke var godt nok 

vurdert og ivaretatt. Ved dette har kommunen utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) tilknyttet konsekvensutredningen til alle nye byggeområder i kommuneplanen.  

 

4. Innsigelse fra 4 overordnede myndigheter: 
 

Fylkesmannen i Buskerud  

Fremmer innsigelse til områdene B22, B23, B24 og B25 (Haugsbygd) begrunnet i blant 

annet nasjonale føringer for å begrense omdisponering av dyrka mark.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen, og tilbakefører områdene i 

tråd med gjeldende kommuneplan. Ringerike er en betydelig landbrukskommune med 

store arealer med dyrka mark, samtidig som utbyggingspresset vil øke med årene 

som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 

 

Videre vises det til innsigelse for områdene B20, B21 og B26 (Haugsbygd), grunngitt i 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere 

klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Haugsbygd er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Det er ikke et fullstendig opparbeidet gang- og 

sykkelveinett fra sentrum. Deler av strekningen dekkes i dag av en vegskulder. I 

forslag til kommuneplankartet legges det opp til en fremtidig sammenhengende 

gang- og sykkelvei fra Hønefoss sentrum til Haugsbygd. 



 

Når det gjelder område B21 vil rådmannen imøtekomme innsigelsen, da B21 ikke 

ligger i noe sammenhengende område for boligbebyggelse og anses som satellitt-

utbygging. B20 og B26 vil rådmannen beholde som fremtidig boligbebyggelse og 

imøtekommer ikke innsigelsen fra fylkesmannen, da Haugsbygd er et satsingsområde 

for Ringerike kommune, områdene ligger tilknyttet eksisterende boligområde og har 

gode bussforbindelser. I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at 

boligutvikling skal finne sted i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene, 

deriblant Haugsbygd, noe som underbygger denne prioriteringen.  

 

Området B17 (Heradsbygda), B6, B7 (Trygstad) og B18 (Hensmoen) grunngis 

innsigelsene også i samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å 

redusere klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennom-

gående gang- og sykkelvei fra sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer 

rådmannen innsigelsen, da den ligger i et område med meget store friluftsverdier (A-

område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde (2013). Et A-område er ofte i 

bruk hele året og av mange personer. 

 

Området B6 på Trygstad vil rådmannen ikke imøtekomme innsigelsen fra fylkes-

mannen, men beholde som boligområde da det i dag er relativ god bussforbindelse, 

ligger tilknyttet annet boligområde og med sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mot Hønefoss sentrum. Område B7 kommer i konflikt med et 

kulturminne, og tas ut jf. høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I område B18 på Hensmoen imøtekommer rådmannen innsigelsen fra Fylkesmannen, 

og tilbakefører området i tråd med gjeldende kommuneplan. Dette imøtekommes, da 

området i dag ikke ligger med gode forbindelser mot Hønefoss sentrum. 

 

Det fremmes innsigelse til område B3 (Tyristrand) hvor det vises til nasjonale føringer for 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

På Sokna er det fremmet innsigelse til Pukerudhagen, som er et eksisterende 

boligområde. Det vises til nasjonale jordvernføringer og bes om at den delen av området 

som omfatter dyrka mark blir endret til LNFR-område.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og endres i nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Det fremmes innsigelse til område FT2 (Nes i Ådal) av hensyn til nasjonale føringer 

knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende vassdragsbelter.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det fremmes innsigelse til område N3 (Ringmoen) og viser til nasjonale føringer for 

ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det begrunnes i manglende 

utredning av konsekvensene for barn og unge, da et lekeareal/fotballbane omreguleres til 

næringsformål.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette endres i tråd med fylkesmannens uttalelser. 

 

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko- 

og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med plan- 

og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en ROS-analyse tilhørende konsekvensutredningen som ivaretar 

dette kravet. Viser til vedlagt konsekvensutredning for nye byggeområder.  

 

Buskerud fylkeskommune  

Fremmer innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med 

automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen 

Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.  

 

Rådmannens kommentar: 

De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Vurderingene knyttet til flom- og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk 

vurdert. Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De områdene der det 

kan være fare må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

sikkerheten videre.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i eksisterende konsekvensutredning, plankartet (H310) og 

kommuneplanbestemmelsene (§ 12.2.1). 

 

Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er 

gode bestemmelser til hensynssone. Men deler av bestemmelsene gjelder også for 

områder det ikke er hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.12.1 og § 5.12.2. 

 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone-

skredfare i bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

kartlegging av fare ved regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes 

inn der faresonene overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i plankart(H310) og bestemmelsene §12.2.1. 

 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innsigelsene som vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum, før 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.  

5. Mindre endringer  

 

Sykkelveier i Hønefoss sentrum vil utredes i Områderegulering Hønefoss. Fremtidige 

sykkelveier utenfor sentrumsområdet er ført inn i kommuneplankartet (soneplan 

Hønefoss), og tilført bestemmelse § 5.10 (Gang- og sykkelvei). Dette vil si at nåværende 

sykkelveier vises med sort strek, mens de fremtidige sykkelveiene vises med rød strek og 

binder hele sykkelnettet sammen. Strekene tar utgangspunkt i kommunedelplan for 

gående og syklende (1995). I forbindelse med områderegulering Hønefoss utarbeides det 

en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss, som vil supplere planen fra 1995.  

 

Boligområde B13 er tatt ut av planforslaget grunnet fare for kvikkleireskred. Dette kom 

frem av Konsekvensutredning for nye byggeområder, etter innsigelse fra NVE angående 

manglende ROS-analyse. Etter grundig vurdering ser rådmannen det som ikke forsvarlig å 

sette av området til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ringerike kommune har to vedtatte kommunedelplaner for areal. Dette er Kommune-

delplan for Ådalsfjella og Kommunedelplan for Krakstadmarka. Begge disse områdene 

vises som hvite i kommuneplanen, da de skal gjelde på lik linje med kommuneplanen. På 

denne måten vil ikke kommuneplanen ha motstridende formål med kommunedelplanene. 



 

Rådmannens samlede vurdering 

For å styrke Ringeriksregionen er det svært viktig å legge til rette for gjennomføring av 

Fellesprosjektet. Infrastruktur er avgjørende for en regions konkurransekraft og integrasjon 

med omkringliggende områder. Ved å båndlegge områder for fremtidig utbygging av 

Ringeriksbanen og E16, vil en synliggjøre Ringerike som en naturlig vekstregion i Oslo-

området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen legges ut på 

begrenset høring. Rådmannen ser for seg følgende fremdrift: 

 

Formannskapet 

- på høring 

Høringsrunde 

- 4 uker 

Vedtak i 

formannskapet 

Vedtak i 

kommunestyret 

24.04 28.04-26.05 19.06 28.06 

 

Endringer av rådmannens forslag vil kunne forskyve planlagt fremdrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike  

2. Forslag til soneplan for Hønefoss  

3. Forslag til soneplan Nes i Ådal  

4. Forslag til soneplan Hallingby 

5. Forslag til soneplan Sokna  

6. Forslag til soneplan for Tyristrand – Ask – Nakkerud  

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser  

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

9. Planbeskrivelse (uendret fra 1. gangshøringen, vil revideres til sluttbehandlingen) 

10. Saksutredning – oversikt over høringsinnspill 

11. Høringsuttalelse – Buskerud fylkeskommune 

12. Høringsuttalelse – Fylkesmannen i Buskerud 

13. Høringsuttalelse – Norges vassdrags- og energidirektorat 

14. Høringsuttalelse – Statens vegvesen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Kammerud Katrine 

 


