
Fra: Simona Brazauskaite [] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Magne Lohre [Magne.Lohre@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.08.2017 14:41:34 

Emne: Overvann i kommuneplan arealdel 

Vedlegg: Overvann i kommuneplan arealdel.docx 

Hei 
 
Jeg vedlegger retningslinjer for overvannshåndtering. 
De bør ligge et sted under Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Simona Brazauskaite 
Saksbehandler VA 

 

Ringerike kommune  
Teknisk forvaltning 

 

Mobil 40804247 

 



Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet  
 
§ 17 Overvann (pbl § 11-9 nr 3, 6 og 8)  

 
 
Retningslinjer  

 
Overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres. 
 
Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i 
arealplanlegging. 
 

o Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven. 
o Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 
 
Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering. 
 

o Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for 
overvannsflom reduseres. 

o Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 
o Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og 

parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
o Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 

 
Det kan stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer infiltrasjon 
og fordrøyning. 
 

o Krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller fordrøyningskapasitet (m3) for 
områder kan stilles. 

o Krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes kan stilles. 

 
Krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient kan stilles. Dette vil 
være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utbygger/tiltakshaver må 
bekoste nødvendige tiltak for å holde seg innenfor de gitte krav. 
 
Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke 
bærekraftige prinsipper. 

 
 

 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/O/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/G/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/G/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/O/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A/








Fra: Ole Ragnar Dihle [Ole.Ragnar.Dihle@veidekke.no] 

Til: Kari Gustavson [Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Trond Henriksen [trondhen@yahoo.no]; Jan Erik Gulbrandsen [jeg@hadeland-energi.net] 

Sendt: 25.08.2017 23:03:26 

Emne: Arealplaner for Ringerike Kommune 

Vedlegg: Brev til RiR 030717.jpeg 

Hei Kari, 
 
Ønsker å oversende brevet som HSK og HHK felles har oversendt til Idrettsrådet i forbindelse med Beachhåndballbaner i Schjongslunden. 
Om dette er relevant i forhold til høring om ny arealplan, ber vi om at dere vurderer. 
 
Klubbene ønsker å beholde de nyetablerte beachbanene i Schjongslunden også etter at skoleutbygging på Ullerål Skole og Hov Skole er sluttført.  
At det er gjort et vedtak på at banene er midlertidige, er klubbene er klar over, men ser ingen fornuftig grunn til at de skal flyttes tilbake igjen til Hovsmarka. 
De positive synergiene ved at håndballen i så stor grad som overhodet mulig er samlet på ett område, er mange. 
 
Vi kommer selvfølgelig til å følge opp denne saken fremover. 
 
 
Ønsker deg samtidig en riktig god helg Kari.  
 
 
 
Ole Ragnar Dihle 
Nestleder HSK Håndball 
Tlf: (+47) 902 34 014 
ole.ragnar.dihle@veidekke.no 
www.honefoss-sk.no 
 

mailto:ole.ragnar.dihle@veidekke.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dlLlL-0003DL-5i&i=57e1b682&c=NlDzieBSLyIeLxcCmR4gxT_9aQy83B-Y1eAP5LONTj3f1dmf26XXuqG-JxxSWaMKYCaXXKdGnooDBF6kP_PP2QfHG42HzS_ZvZHK8-M8u2Y14kg1im9xiYsrdkOyU5tFBvbza9p5OTrMQUtbjw2agYv_GAdHRlp4-O8OlviWtND4HaweFRCVYOt6Eq9zZYQ6fme_2rYeg6LW2vAWMdE_8Q2DICpWdhjpZEi2UEaUxjs


 



Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2017 09:10:47 

Emne: INNSPILL TIL AREALPLANEN - HENSMOEN 

Vedlegg: Kjensmo1967%2c rapport om Vesletjern og Storetjern.pdf; Limnolog dr. philos. 

Dag Hongve.docx; Fylkesmannens vernekart.JPG; Sollid1969.pdf; SE SIDE 45.pdf; Kåre 

Elgmork 1974 (2).PDF; Hensmoen rapport 2014.pdf 

Til areal - og byplankontoret  

Fra Miljøvernforbundet Hønefoss 

 
 

Viser til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.  

  

Hensmoen består av mange verneverdige naturelementer, og summen 

av disse gjør dette levende naturdokumentet til en verdi som Ringerike 
kommune har et ansvar å ivareta. 

  

Hensmoen er i tillegg et svært populært friluftsområde for 

lokalbefolkningen. 

  

Arealplanen for Hensmoen er kun et forslag fra 1990, som har fulgt 
alle kommuneplaner siden 1994. Arealplanen ble ikke engang 

miljøfaglig behandlet.  

 

Arealplaner etter plan- og bygningsloven er ikke statiske og skal 

revideres og àjourføres med jevne mellomrom i lys av 

samfunnsutviklingen. For arealdelen av kommuneplanen går dette 
direkte fram av loven, og medfører at arealdisponering ikke er bestemt 

en gang for alle. 

  



Hensmoen må derfor settes av til landskapsvernområde i den 

nye  arealplanen. 

 

Videre drift av grusuttak må opphøre innenfor våre foreslåtte 

grenser i vedlagte rapport 2014 på side 7. 

  

Dokumentasjon vedr. naturområdets store verdier ligger også vedlagt. 

  

Miljøvennlig hilsen 

Miljøvernforbundet Hønefoss  

Eva Liell 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni2BdNAe10M 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=4gYtgwX075cABMsG1svKvkcPPOL5QYm4Ih0waq9lGDKxRHQxPzlOckozBI50ovvWNKv6FIT7mNxDfuh5_abuaXyXrnGj8g4gidFNJFhlcV_pbZ4JbfiN0MRsGg46sqxAf0kDBPcToF2n2xYcno7-hvQUW_dW3gDL_xvgZpfJzn-HW4VlWWJm9uEt2QP-XPT0IRvngYbKnHAT1bALdi9ByEURfKXGzAoBKvFBqEMjLjgP8Ta16Kz3kyZj3vwT--6d
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=82KbA1MmLRBtnn4EImlnwI7wqcGqZChPgrqEOt3xWrkL348NrTs02Pijdmzf7NJC6BXnzt3AA-5oQlDua6huwpUMjuiJEguQW7Co9-0NkiTeBNK4rkWR-Bqum0MhHpmkUVhhwn-hOjBLo46RvuuJ1cEbMWw2JcbtGb6BFUHu7cVUB5ocaxQ_q6QPmktEyVHufDlbxMFxIpDuSLZYG2HzKZjN1Id9F2QZg-NqgUSqMzN8IWPh8rwIDptuikvxzlxm
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=3ZGRQGLIPwGvVc4i-6jLS5_x6atr3AoQEAYqUcY94dQts8VdVVvHq4fg6-3QJBv9mDKI8be0a2zLRZ3z8T_4vQjEMvHA0_8xgYd8WPoZhh_Q5DF8C2otN_6fwHkk0gh-KyUw54AXBgjN_35c-7KFA9oRJtB5HEFIpUyBqePBFGwMPhL9d2ubMDIoLYwWQLoPZQHCSMaI9IEDGxAA3jmUVuY93h6fsap_ND2XLRMyLBCIyRAbCJoPfQybhn2PGC6t
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=nd2fM3hkPG_wko9HMy-vjNXn6LHkbztGAuAlMbB9-QH0lPtx2EKvrpbSYn5b2shAil2sKr1p5FoVBT82t40vmFZHOQ7D-UeQa2fGtna0yjpOYlVzcW2PB0SYxlV81waqF4tNIaanpuENUJbpdp74jt0gsm1_X1D_MFrga4zQJrYq2svVpG2soJ-fjQFmFoTqxDLMOsCDD14O5WjnD_bBYYWG1M2q8u-bFG7kClPpm9Mq0vpQ2Ps5zusGG24_VsQK


 

Hensmoen 

www.youtube.com 

Istidslandskapet på Hensmoen er et 

populært turområde utenfor Hønefoss. Den 

lille landskapsperlen viser oss hvordan 

istidsbreene formet landskapet for ti tus... 

 

 

Hensgonga 

www.youtube.com 

Fjellpartiet ovenfor Ådalselva og 

Randsfjordbanen kalles Stasjonsberget. 

Dette fjellpartiet danner en naturlig 

avgrensing av Hensmoen, som er Norges 

geologis... 

 

 

Trollskogen på Hensmoen 

www.youtube.com 

I folkeminnetiden ble flyttblokker kalt for 

kampesteiner, og ble tilskrevet kamper 

mellom troll. Senere ble flyttblokker forklart 

med at de var fraktet dit u... 

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=nd2fM3hkPG_wko9HMy-vjNXn6LHkbztGAuAlMbB9-QH0lPtx2EKvrpbSYn5b2shAil2sKr1p5FoVBT82t40vmFZHOQ7D-UeQa2fGtna0yjpOYlVzcW2PB0SYxlV81waqF4tNIaanpuENUJbpdp74jt0gsm1_X1D_MFrga4zQJrYq2svVpG2soJ-fjQFmFoTqxDLMOsCDD14O5WjnD_bBYYWG1M2q8u-bFG7kClPpm9Mq0vpQ2Ps5zusGG24_VsQK
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=3ZGRQGLIPwGvVc4i-6jLS5_x6atr3AoQEAYqUcY94dQts8VdVVvHq4fg6-3QJBv9mDKI8be0a2zLRZ3z8T_4vQjEMvHA0_8xgYd8WPoZhh_Q5DF8C2otN_6fwHkk0gh-KyUw54AXBgjN_35c-7KFA9oRJtB5HEFIpUyBqePBFGwMPhL9d2ubMDIoLYwWQLoPZQHCSMaI9IEDGxAA3jmUVuY93h6fsap_ND2XLRMyLBCIyRAbCJoPfQybhn2PGC6t
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=82KbA1MmLRBtnn4EImlnwI7wqcGqZChPgrqEOt3xWrkL348NrTs02Pijdmzf7NJC6BXnzt3AA-5oQlDua6huwpUMjuiJEguQW7Co9-0NkiTeBNK4rkWR-Bqum0MhHpmkUVhhwn-hOjBLo46RvuuJ1cEbMWw2JcbtGb6BFUHu7cVUB5ocaxQ_q6QPmktEyVHufDlbxMFxIpDuSLZYG2HzKZjN1Id9F2QZg-NqgUSqMzN8IWPh8rwIDptuikvxzlxm
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=nd2fM3hkPG_wko9HMy-vjNXn6LHkbztGAuAlMbB9-QH0lPtx2EKvrpbSYn5b2shAil2sKr1p5FoVBT82t40vmFZHOQ7D-UeQa2fGtna0yjpOYlVzcW2PB0SYxlV81waqF4tNIaanpuENUJbpdp74jt0gsm1_X1D_MFrga4zQJrYq2svVpG2soJ-fjQFmFoTqxDLMOsCDD14O5WjnD_bBYYWG1M2q8u-bFG7kClPpm9Mq0vpQ2Ps5zusGG24_VsQK
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=3ZGRQGLIPwGvVc4i-6jLS5_x6atr3AoQEAYqUcY94dQts8VdVVvHq4fg6-3QJBv9mDKI8be0a2zLRZ3z8T_4vQjEMvHA0_8xgYd8WPoZhh_Q5DF8C2otN_6fwHkk0gh-KyUw54AXBgjN_35c-7KFA9oRJtB5HEFIpUyBqePBFGwMPhL9d2ubMDIoLYwWQLoPZQHCSMaI9IEDGxAA3jmUVuY93h6fsap_ND2XLRMyLBCIyRAbCJoPfQybhn2PGC6t
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=82KbA1MmLRBtnn4EImlnwI7wqcGqZChPgrqEOt3xWrkL348NrTs02Pijdmzf7NJC6BXnzt3AA-5oQlDua6huwpUMjuiJEguQW7Co9-0NkiTeBNK4rkWR-Bqum0MhHpmkUVhhwn-hOjBLo46RvuuJ1cEbMWw2JcbtGb6BFUHu7cVUB5ocaxQ_q6QPmktEyVHufDlbxMFxIpDuSLZYG2HzKZjN1Id9F2QZg-NqgUSqMzN8IWPh8rwIDptuikvxzlxm


 
 

 

Blomsterdalen - Hensmoen 

www.youtube.com 

Bli med på en botanisk vandring i det 

særpregede landskapet på Hensmoen, som 

ble dannet av issmeltingen under siste istid. 

I det ravinerte terrenget mellom Å... 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=4gYtgwX075cABMsG1svKvkcPPOL5QYm4Ih0waq9lGDKxRHQxPzlOckozBI50ovvWNKv6FIT7mNxDfuh5_abuaXyXrnGj8g4gidFNJFhlcV_pbZ4JbfiN0MRsGg46sqxAf0kDBPcToF2n2xYcno7-hvQUW_dW3gDL_xvgZpfJzn-HW4VlWWJm9uEt2QP-XPT0IRvngYbKnHAT1bALdi9ByEURfKXGzAoBKvFBqEMjLjgP8Ta16Kz3kyZj3vwT--6d
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8ln-0005Ul-4m&i=57e1b682&c=4gYtgwX075cABMsG1svKvkcPPOL5QYm4Ih0waq9lGDKxRHQxPzlOckozBI50ovvWNKv6FIT7mNxDfuh5_abuaXyXrnGj8g4gidFNJFhlcV_pbZ4JbfiN0MRsGg46sqxAf0kDBPcToF2n2xYcno7-hvQUW_dW3gDL_xvgZpfJzn-HW4VlWWJm9uEt2QP-XPT0IRvngYbKnHAT1bALdi9ByEURfKXGzAoBKvFBqEMjLjgP8Ta16Kz3kyZj3vwT--6d


Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.08.2017 09:13:38 

Emne: Innspill arealplan - geopark Hensmoen 

Vedlegg: The Heen Mineral Mines.JPG 

Hei, 
  
Viser til e-post sendt Buskerud Fylkeskommune 1.12.15, se under. 
 
I svaret fra Fylkeskommunen sto det av vi først og fremst skulle "være aktive i planprosessen i 
Ringerike kommune, det er her det viktigste arbeidet pågår." 
 
Videre: 
 
 Dersom Miljøvernforbundet ønsker å verne de de geologiske verdiene som de beskriver her, så må 
dere sørge for komme med innspill i kommuneplanprosessen.  
 
Her er derfor vårt innspill til kommuneplanens arealdel: 
 
I Ringerike - hvis geologi har vakt internasjonal oppsikt - må det  sørges for å verne om de 
geologiske naturressursene, og det er ikke akseptabelt at de geologiske ressursene i det 
verneverdige glasiallandskapet på Hensmoen kun blir sett på som en industriell og 
økonomisk faktor. 
 
Videre må det etableres geoparker i Ringerike kommune, og vi foreslår dødislandskapet på 
Hensmoen. Gruvene i Skjerpåsen ovenfor Hensmoen bør også innlemmes i geoparken, se 
vedlagte reportasje.  
 
 
Miljøvennlig hilsen 
Miljøvernforbundet Hønefoss 
Eva Liell 
 

 
Fra: Eva Liell [mailto:eva.liell@hotmail.no]  

Sendt: 1. desember 2015 16:34 
Til: sven.dahlgren@online.no; Sven Dahlgren <svend@vfk.no> 
Kopi: Georg N. Smedhus <Georg.Smedhus@bfk.no>; BFK Postmottak Sentraladministrasjonen 
<postmottak@bfk.no> 
Emne: AD Regiongeologi - Hensmoen i Ringerike 
  
Hei, viser til strategiplan 2013 - 2016 regiongeologien. 

  

Her står det at ett av hovedmålene til Fylkeskommunen er å arbeide for at geologiske 

naturattraksjoner i de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold fylker skal brukes i reiseliv, 

utdanning og rekreasjonsformål, og til å fremme stolthet og identitet i regionens befolkning. 

  

mailto:eva.liell@hotmail.no
mailto:sven.dahlgren@online.no
mailto:svend@vfk.no
mailto:Georg.Smedhus@bfk.no
mailto:postmottak@bfk.no


Miljøvernforbundet Hønefoss har funnet flere universitetsrapporter som ble utarbeidet i 

forbindelse med Ringerike kommunes tidligere planarbeid. Her står bla. følgende: 

  

Ringerikes geologi har vakt internasjonal oppsikt , videre: Ringerike har naturdokumenter 

av en høyst usedvanlig karakter. Lignende fins ingen andre steder i vårt land. 

  

Fylkeskommunen må derfor snarest få Ringerike, med de unike og mangfoldige geologiske 

kvalitetene, inn blant innsatsområdene for å fremme forståelse for hvilke naturverdier 

kommunen faktisk besitter. 

  

Naturen på Ringerike er kommunens fremste varemerke, men dessverre er kunnskapsløsheten 

stor i den kommunale forvaltningen, og synet på naturen kun som byggeråstoff er en stor 

forsømmelse, også overfor de som kommer etter oss.  

  

Skrekkeksempelet på dette snevre natursynet er Hensmoen. Dette unike og allsidige 

istidslandskapet med flyttblokker og skuringsslipte fjell, vannkilder og brønner, ravinedaler, 

grytehull og dødisgroper, rødlistet gubbeskjegg og orkidèer, bølgende landskap og 

rullestensåser, har tidligere vært med i kommunens egen verneplan. Men med et pennestrøk, og 

det bokstavelig talt, har Ringerike kommune avsatt nesten hele furumoen til masseuttak i 

kommuneplanen. 

  

Vi foreslår at Fylkeskommunen sørger for at også Ringerike, især Hensmoen, blir inkludert i de 

regionale prosjektene som skal sørge for bærekraftig bruk av vår geologiske naturarv.  

  

Imøteser tilbakemelding på vårt innspill, og kan om ønskelig sende over rapporter og data som 

beskriver verneverdiene av Hensmoen. 

  

Miljøvennlig hilsen 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Eva Liell 

  

Ps. Kikk inn i dødisterrenget på Hensmoen med sine tydelige spor fra Ringerikes 

avsmeltingshistorie her: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA 

  

http://www.ringerike.no/oppleve/natur/hensmoen-et-popul%C3%A6rt-turomr%C3%A5de-

utenfor-h%C3%B8nefoss?back=20 

  

  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8oH-0008AH-6C&i=57e1b682&c=bLmaE-DEZv0sYijf4aQ8ttNYpoQczIIJoRuiUn7M609s8y_CxT6bpcbiE6S-5KT3CBKePfRgJutLRjdlqXQK9z2vRGAr87I_Gs3WSCWhDoR6b86smv5T93NSF-UvevKQMAXrXrtaGefJWVM4Ga1MIJGhkJhWVNVu0b8W29qEe9Aw3W6XElOZFd9P3H1tlPpSTWD5_C1tU81SwoATyZPPDOdgwZEgkXY_9kzf-Au0mW6Tb3g_wwkDZa3bSSaC64pz
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8oH-0008AH-6C&i=57e1b682&c=j4NsqoYrxFWMgwXAx_Fs5ufAawEOT4Wvw9bPtQ0ZzKwbXjNOshhB5I05BSecoubC7k08XM2HHFZ38AMwWR-f7K04UDeiNxRI_ThnrkC1yeYFwaNKwWEE5YTuuc_Az-xHCKbOP9y-uLfEX2qJfikcQrdj_n5WU7Pq22AOtCytxF7-sUn7KU56o2BYM6pLD0rsEpgIWQEesY27SEgyBV76_iDj8Axw8hndXB6aRu_6yCsvmDhxXZRxz99AzJldQsfJ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dl8oH-0008AH-6C&i=57e1b682&c=xH0x3phbGqQcUwSFhkIDllDaQAzEAbzoIZ_VGwlZtWVcN9psJx66IcepuFKcQENIbmyAFQkEL3h7udQbC1TK3rOMC0RrNFKz_6wRwBhbT8bdiikvCWA2wLiof2JDDDchFnR9OT0KYQDc1c8ZJx9KrIGLcA1TX69K59o4_73gg4n_WyEQclBr0LmcgNOzN8fechY4Jlm7m_zhvKivXMfo6nrz7231UWisDPGFeoaUNZk9cMSCSaKqeN6o1GswiWRT
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Forord

Etterinitiativfra undertegnedeble det i 1968opp»
rettet kontakt mellom Ringerikekommune ved Generalplan~
utvalgetog Universiteteti Oslo representertved samtlige
naturfagved Det matematisk-naturvitenskapeligefakultet.
Formåletvar å få med i kommunensgeneralplanområderav
interessefor naturvitenskapeligforskningog undervisning.

Arbeidetble offentliggjorti februar1969:
"Universiteteti Oslo: Områderav interessefor vitenskapelig
forskningog undervisningpå Ringerike". (Stensil)

(Dettearbeidetvil i det følgendebli omtaltsom
"Områder 1959").

Verneplanenble opptatt i utkast til Generalplani for

kommunen: "Ringerikegeneralplan“av mars 1969 (side 68-71
og kart nr. 13), og medtatt i Generalplanutvalgotsforslag
"Generalplanfor Ringerike"av 15/7-1971,godkjent av
Ringerikekommunestyre2k/2-1972.

For særligutsatteområderhar det fra Universiteteti
Osloblittsendtinn spesiellefredningsforslagtil Miljo«
verndepartementet:

l) Lamyra (i Juveren/Synneren-omrâdet).Midlertidig
fredet23/3—197a. '

2) Viksåsen. Forslag av 5/ll-1969og 3/3-1973.
3)Krokkleiva.Forslagav5/11—19s9og25/14197:‘
M) Bj¢nnputten / Trollmyra,Eggemoen. Forslag av:

15/10-1973. ""
Disse er for tiden under vurdering i Miljøverndepart

 mentet.

For to av områdeneutenom de nevnt ovenfor er det

tidligeresendtinn midlertidigeforslag. Disseerstattes"
automatisk av denne verneplan. Ved eventuelle'avvik, legges

detteforslagtil grunn.



.f

I “Områder1969" og i Generalplanenvar de verneverdige
områderbaregrovtangittpå kartmedlitenmålestokk. I
brev av 8/2~l972foreslo Fylkesmanneni Buskerud overfor

Miljøverndepartementetat Kåre Blgmork ble anmodet om å stå

forarbeidetmed å angimer nøyaktigegrenser på det øko-
nomiskekartverkfor kommunen,fortrinnsvisi målestokk

115000. I tillegg skulle verneverdienpresiseresog det

skullegis forslagtil tiltaksom er nødvendigefor å sikre
verneverdieni områdene.

Henvendelsentil Kåre Blgmork fra Departementetav

H/7-1972ble akseptert,og oppdragetgodkjent av Universitets-

direktøreni brev av 19/10-l972.

Det ble tatt kontakt med alle naturfag ved Det matema-

tisk-naturvitenskapeligefakultetved Universiteteti Oslo
med anmodning om oppnevnelse av minst en kontaktmann for

hvert fag. Følgendekontaktmennfor naturfagenehar

bidratt:

ggografizProfessorJustGjessing(spesieltgeomorfologi)

QeologizFørstekonservatorJohannesA. Dons
Professor Gunnar Henningsmoen

Qimnologi:ProfessorJohannesKjensmo

fiotanikk:Cand.real.SverreLøkken

Zoologi:DosentKåreElgmork
UniversitetslektorEivind Østbye

Arbeidetkom pgat mange andre gjøremål først igang for

alvorsommeren1973, og det vesentligeav feltarbeidetble

gjortdennesommerenog høsten.
Denne planenhar også vært forelagtmedlemmene av

"Komiteenfor naturområderav interessefor vitenskapelig

forskningog undervisning"ved Universiteteti Oslo.
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Storetjern/ Vesletjern,Hensmoen

Kart: CJ 052-S-2 Hensmoen

I. Foreslåttvernestatus:Landskapsvernomrâde(L6)

II. Verneinteresser

Verneinteressenei områdetrepresenteresav de to tjern
Storetjernog Vesletjernog av de tørre sandmo~biotoper
mellomog sør for disse tjernene.

Somopplysti "Områder1969" representererSpesielt
Storetjernen sjeldeninnsjdtypeav megetsur karakter.

Også bassengenes form og dannelse er interessant fra et

geomorfologisksynspunkt,idet de er dannet ved bortsmelting
av storeisklumperettersisteistid(grytehull).

Begge tjern er i stadig bruk ved feltkurs og ekskursjoner
i geografi,limnologiog zoologi,og det har værtforetatt
vitenskapeligeundersøkelseri begge vann.

En karakteristisklandskapstypepå Ringerikeer de store
sandmoer avsatt i sjøvann etter siste istid.. De er under

stadigutbygging,idet Hensmoener utlagt til industri- '

område. Andremoer er ogsåundersterkendringpga. grustak,
bebyggelse etc.

Sandmoenehar et meget karakteristiskplantesamfunn

representertved furu og en undervegetasjonhvor forskjellige

lavarterdominerer. Skogenher er et type~eksempelpå den
man finnerpå meget skrint og tørt jordsmonnpå sandmoene
på Ringerike.De foreslåsderforvernetsom et eksempelpå
en til dels noenlundeuforstyrretsandmolokalitet.

III.~ Foreslåtte vernetiltak

Store-og Vesletjernmå vernes mot en videre uttapping
som kan føre til endring av de hydrografiskeforhold i
vennene. Det har fra tidligere vært en liten uttapping fra



 fig._
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Storetjern av drikkevann. I de seinere år er det anlagt

flere vannledningsuttakfra Storetjern. Dette er bekymrings=
fullt, og uttappingenbør ikke overstige den mengde den har

idag,helstreduseres.En størreuttappingvil kunne endre
de meget karakteristisketorvkanterog føre til erosjon
og endring av vannets karakter. Helst burde enhver ute

tapping av vannene stoppes.

Videre må de to vann og tilgrensendeområder vernes
mot inngrep av enhver art som grustak, bebyggelse, veganlegg,

elektriskeledninger,grøftinger,deponeringav søppel og
forurensningav grunnvanni omegnen som kan influere på
vannene. _ _

I det angitte landskapsvernområdebør det skje en meget

skånsomhogst av skogen. Hogstflatermå unngås. I vannenes
nedslagsfelter,somer megetsmå,vilflatehogstkunne'
endre dreneringsforholdeneog dermed vannenes karakter.
På sandmoenemellomog sør for vannenevil en åpningav
flater kunne endre de spesielleplantesamfunnsom har
etablert seg her, da lavarter er meget seintvoksende.
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Dag Hongve,lLimnolog. Dr. philos. 

Bjørnefaret 3, 
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Enebakk 12.mars 2017 

 

 

Til 

Ringerike kommune 

Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss 

 

Ang. Hensmoen i Ringerike kommune 

Jeg er kontaktet av Miljøvernforbundet Hønefoss ved Eva Liell som har bedt meg om å gi en 

uttalelse om egenskaper og eventuell verneverdi av lokaliteter på Hensmoen i forbindelse med 

at kommunen nå ønsker å  åpne for betydelig uttak av grus. 

 

Ringerike har vært flittig brukt som forsknings-,undervisnings- og ekskursjonsfelt for 

Universitetet i Oslo (UiO). Dette er redegjort for i et skriv med bidrag fra fremtredende 

forskere ved samtlige naturvitenskapelige institutter ved UiO, redigert av Kåre Elgmork 

(1969). Et særlig interessant felt representeres av de to tjern Storetjern og Vesletjern og av de 

tørre sandmobiotoper mellom og sør for disse (Elgmork 1974). UiO har foreslått at dette 

vernes som landskapsvernområde. 

Storetjern og Vesletjern ligger i dødisgroper (grytehull) som er dannet under innlandsisens 

tilbaketrekning etter siste istid. Løsmassene som danner tjernas nedbørsområde, avgir svært 

små mengder oppløste salter til vannet som følgelig er dårlig bufret, surt og næringsfattig. En 

serie observasjoner av vannkjemien er beskrevet av Kjensmo (1966). Målingene fra 1965 er 

gjort i en periode da tilførselen av sur nedbør over Sør-Norge var på det høyeste; nyere 

målinger  vil trolig gi andre resultater. Vannenes sure reaksjon i 1965 kom av 

svovelsyretilførsel fra nedbøren, og sulfat var dominerende anion. De kjemiske sjiktningene 

som ble observert av Kjensmo kan skyldes utveksling av ioner mellom vannet og de 

organiske sedimentene. I den dype oksygenfrie delen av Vesletjern skjer det tydeligvis 

mikrobiell sulfatreduksjon som øker alkaliteten 

Et karakteristisk trekk ved tjerna er  en brem av flytetorv i vannkanten. I Vesletjern er denne 

særlig dominerende Det organiske materialet i myra avgir oppløst naturlig organisk materiale 

(NOM)som gir vannet en brungul farge. Utenfor og innimellom flytemyra i Vesletjern vokser 

en uvanlig variant av gule nøkkeroser: soleinøkkerose, Nuphar pumilum (observert  ca 1975). 

Sandmoen omkring tjerna har stor infiltrasjonsevne og nedbør på mark som ikke er frossen, 

vil infiltreres, slik at det ikke kan påregnes overflateavrenning av betydning for 
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vanntilførselen til grytehullene. Noe eksakt nedbørsområde kan derfor ikke angis. Den 

viktigste tilførselen antas å være nedbør direkte på vannoverflata og i skråningene mot vannet. 

Det er ikke kjent om det kan være vannførende sjikt i løsmassenes umettede sone. Det er ikke 

gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si hvordan grustak i nærheten av tjerna på 

Hensmoen vil virke inn på vannbalansen i disse. Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp 

enn tjernas maksimaldyp, føre til drenering og senkning av vannstanden. Tjerna oppgis å ha 

konstant vannstand. Set har derfor vært antatt at bassengene når ned under grunnvannsnivået. 

På grunn av kjemisk tilstand i Vesletjerns dypvann, antok Kjensmo (1966) at dette var 

grunnvannspåvirket.  Undersøkelsesboringer i 2014 viser imidlertid at det er flere meter med 

umettede løsmasser mellom tjernas største dyp og grunnvannet. (Ringerike kommune, 2017). 

Det er ingen grunn til å tvile på disse målingene. Tilsvarende grytehulltjern med hengende 

vannspeil er velkjent fra Gardermosletta. 

 

 Området som er foreslått av UiO som landskapsvernområde består av to naturtyper som 

begge er truet. Naturtyper som er truet i Norge, skal være å finne i  ``Norsk rødliste for 

naturtyper 2011`` (Lindgaard og Henriksen 2011 ). Utvalget av rødlistede innsjøtyper er 

meget begrenset, og det er nylig foreslått at grytehullsjøer må føres opp på rødlista (Hongve 

2016). Sandmoer er en naturtype som i våre dager er sterkt truet på grunn av at de legges ut til 

bebyggelse eller tas i bruk til grustak, og de er dessverre heller ikke omtalt i rødlista.  

Sandmoer har et meget karakteristisk plantesamfunn representert ved furu og en 

undervegetasjon med ulike dominerende lavarter. Universitetet i Oslo foreslår sandmoen på 

Hensmoen vernet som et eksempel på en noenlunde uforstyrret sandmolokalitet (Elgmork 

1974). 

Det er dokumentert  at Hensmoen har stor betydning som friluftsområde for 

lokalbefolkningen (Oddekalv udatert). Fortsatt bruk som friluftsområde hindres  ikke av status 

som av landskapsvernområde.  

Konklusjon: 

Universitetets interesse for Hensmoen til naturvitenskapelig forskning og undervisning og 

lokalbefolkningens interesse for bruk av friluftsområdet kan ivaretas ved opprettelse av et 

landskapsvernområde, som tidligere foreslått av UiO ved de naturvitenskapelige institusjoner. 

Dette kan gi varig beskyttelse mot de former for ødeleggende inngrep som nevnes av Elgmork 

(1974).  Slik bevaring for fremtidige generasjoner må avveies mot en midlertidig og ikke 

reversibel utnyttelse til næringsvirksomhet i form av grustak. 

Opprettelse av et landskapsvernområde gjøres ved kongelig resolusjon i statsråd, og 

representanter for verneinteressene bør i denne hensikt ta kontakt med Fylkesmannens 

miljøvernavdeling og Klima og miljøverndepartementet med henvisning til de nevnte skriv 

fra UiO. 
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B ar n o g u n g e p å H e n sm o e n

Herlig dukkert i Vesletjern.

I myra rundt Vesletjern er det mange frosker.

Vesletjern er Hensmoens sosiale møteplass.Barn på vei hjem etter en dukkert i Vesletjern. Boligfeltet
i Storetjernveien skimtes bak trærne.



t anken på å miste moen er en stor påkjen -
ning for alle som er glade i dette friluftsom -
rådet, og jeg er kraftig rystet over at Hens -
moen kun ble tusjet inn på plankartet som
masseuttak bak ryggen til kommunens egen
befolkning. u ten politisk vedtak av planen -
dringen og uten at allmennheten og
beboerne rett ved planområdet kk mulig-
het til å tale på vegne av natur og nærmiljø,
havnet Hensmoen på kommuneplankartet
som masseuttak i 1994.

For beboerne som i dag bor i et rolig og idyllisk
landskap med blåbærlyng og turstier rett utenfor
husdøra, er planene om å omdisponere lokal-
miljøet til enorme grustak ekstra sårt. Hens -
moen er nærmiljøet til barna som bor på Hen,
Nymoen og Vågård, og på moen kan barna leke
spontant og egenorganisert uten at foreldrene
trenger å kjøre barna avgårde i bil.

Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i
naturen, for ved å bli glad i naturen vil barna
stå opp for det som er truet. I kompendiet kan
dere lese om Harry Dahl fra Vågård. Hans far
og bestefar tok Harry med ut i naturen på Hens -
moen fra han var liten gutt, og lærte ham å bli
glad i natur og friluftsliv. Nå er det Harry som tar
med seg sine barn, barnebarn og oldebarn ut
på tur i skogen på Hensmoen.

Landskapet på Hensmoen gir beboerne i
nærmiljøet en trygg følelse av å være hjemme.
De gamle har sagn og historier å fortelle, som
at Vesletjern er bunnløs. Barna ble fortalt at
druknet du der, havnet du i India. Og da barna
gikk på skøyter på Storetjern rundt krigens
dager og det var mye barfrost, fryktet de for
kirkeklokka som visstnok skulle ligge på dypa i
tjernet.

I mange tilfeller er vi for lite nysgjerrige på vårt
eget nærmiljø, og tar våre nære omgivelser for
gitt. Å gå tur på Hensmoen og fornemme lukta
av skog og myr og kjenne hvor utrolig glad en er
i Guds frie natur, sitter enda sterkere i
bevisstheten når vi innser at dette landskapet
kan være i ferd med å gå tapt.

Hva vi vet om et landskap avgjør hvilket syn vi
har på det. For noen er Hensmoen
ensbetydende med industri. For andre er Hens -
moen utallige nedtrampede stier av minner, ro,
idyll, skogstjern, sopp og bær og lyden av barns
muntre latter og lek og bading i Vesletjern.

Landskapet på Hensmoen er en viktig del av
identiteten for ringeriksregionen. Hensmoen
viser oss hvordan istidsbreene formet land -
skapet for titusen år siden. Kunnskap om dette
åpner opp øynene våre, og vi ser landskapet på
et helt annet vis. Naturforståelsen av dette lille
stykke natur utenfor Hønefoss gir oss en
erkjennelse av at vi inngår i en større sammen -
heng. Landskapet får en høyere verdi. En natur -
verdi som må med i regnskapet.

Uttak av grus på Hensmoen kan ikke blindt
fortsette i samme spor som før. Gjennom dette
kompendiet håper vi å få åpnet opp øynene for
at Hensmoen er så uendelig mye mer verdt enn
som ressurs i form av byggeråstoff.

____________________________________

Kurt Willy Oddekalv

L øft b l i k k e t m o t H e n sm o e n



Harry d ahl er tredje generasjon fra v ågård
som har Hensmoen som sitt nærområde. n å
bruker også hans barn, barnebarn og olde-
barn turområdet.

- Jeg håper at våre fremtidige generasjoner
også kan få nyte godt av denne unike moen,
med uttallige stier i lett terreng hvor alle kan
bevege seg, gammel som ung, sier Harry Dahl,
som går tur på Hensmoen hver eneste dag.

Hakke og spade
De første spadetakene av grus ble tatt ut på
Hensmoen samme år som Harry Dahl ble født.
Det var i 1935.
- Da var det bare et lite høl nedi der, sier Harry
og forteller at arbeidskarene brukte trillebår
og skuffa oppi grusen. Nå er det andre tider,
og manuelt arbeid er for lengst byttet ut med
maskiner.

n ærmiljøet
Harry Dahl er født og oppvokst på Vågård, og
friluftsområdet på Hensmoen var en del av
oppvekstmiljøet hans.
- Jeg spilte på guttelaget til Hen Arbeideridretts-
lag, og gutta fra fotballag som Liv og Fosse-
kallen syklet fra Hønefoss og opp til Hensmoen
for å spille kamper på ballplassen på Hen.
- Far min var også med og spilte fotball, og etter
kampene var det bading i Vesletjern, forteller
Harry som også sket på Hensmoen.
- Jeg og bestefaren min ska mye abbor Vesle-
tjern, sier Harry og forteller at det også var sk i
Storetjern på bestefarens tid.
- Bestefar fortalte meg at sken i Storetjern beit
best i tordenvær, humrer Harry.
p lanendring
Nå ligger den gamle ballplassen på Hen inne
i det enorme området som er avsatt til grustak

i kommuneplanen. Planområdet strekker seg
nesten helt fram til Vesletjern. Harry Dahl visste
ikke at så godt som hele Hensmoen var satt av
til grusindustri før saken kom opp som en
reguleringssak før jul 2012.
- De gikk ikke ut med noe, sier han og rister på
hodet.

m istet mye
Grustaket har spist opp store deler av Hens -
moen gjennom snart 80 års drift, men også
industrien har beslaglagt turområder og våt -
mark. Harry Dahl forteller at brønnen hans gikk
tom under byggingen av industriparken, og
måtte ytte brønnen. Mange kulturstier og
minnesmerker gikk også tapt.
- Vi har jo mista mye av Hensmoen på grunn
av industrien. Fryktelig mye. Det gikk otte stier
over moen til Geitryggen, forteller han, men
påpeker at industri går til nød an for det gir jo
arbeidsplasser.
- Men å ta resten av moen til grustak er
uakseptabelt, sier Harry og mener at det lille
som er igjen av Hensmoen må settes av til friluft
og rekreasjon.

t akker Hensmoen
- Jeg tenker på de planlagte masseutvidelsene
når jeg går tur her om kvelden. De som går inn
for disse masseutvidelsene kan neppe ha noen
slags sans for norsk natur, og ikke sine med -
mennesker i det hele tatt.
- Jeg har hatt mye hjerteproblemer, og vil si at
Hensmoen har hjulpet meg til å få trent meg
opp, sier han og legger til at terrenget passer for
alle, selv for de som er mer eller mindre
handikappede.
Til slutt spør Harry Dahl, selv om han temmelig
sikkert vet svaret:
- Kan man få noe nere plasser å gå tur på?

Stort h jerte for Hen smoen



Skogens ro: Harry Dahl har en fast rute som han følger hver eneste kveld.
- Jeg går om fotballplassen, Vesletjern og Storetjern, sier han og aller best synes han det er å gå alene om
kvelden sammen med hunden Tinka.
- Da er det stille, og jeg får muligheter til å se noen dyr også, forteller Harry Dahl og nevner hare, rev og rådyr.



a t nesten hele Hensmoen var satt av i kom -
muneplanen som grusindustri var helt
ukjent for de aller este helt til saken om de
enorme masseutvidelsene ble gjort kjent før
jul 2012. u nderskriftskampanjer, leserinn -
legg og høringsuttalelser ble sendt avgårde,
men vi var usikre på om dette var nok.

Vi kontaktet derfor ere organisasjoner, men
kk kun tåkete svar og ingen hjelp.

Den eneste organisasjonen som svarte med
konkret forslag til handling var Norges Miljøvern -
forbund, som anbefalte oss å etablere en
nærmiljøgruppe. Som sagt, så gjort.
Interessen blant lokalbefolkningen på Nymoen,
Hen og Vågård var stor, og nærmiljøgruppa var
på plass i løpet av få romjulsdager.

Med god hjelp fra vår moderorganisasjon i
hvordan vi skulle gå fram i vårt miljøvern-
arbeide, var første bud lokalkunnskap. Det viste
seg at ikke engang de aller nærmeste beboerne
rett ved planområdet visste at nærmiljøet var
satt av til masseuttak. Vi begynte derfor å nøste
opp i hvordan et så populært turområde havnet
på plankartet som grustak, tett på boligfeltet
i Storetjernveien og attpåtil i et verneverdig
dødislandskap. På spørsmål til kommunen om å
få se dokumentasjon på hvordan plan-
endringen foregikk kk vi til svar at disse lå i
esker for oversendelse til det interkommunale
arkivet i Kongsberg.

Ordføreren kontaktet kontrollutvalgets leder
og ba utvalget se nærmere på saken med de
manglende papirene. Kontrollutvalget konklud -
erte ikke med annet enn at Ringerike kommune
måtte se nærmere på sine arkivrutiner. Vi
kontaktet Fylkesmannen og ba om en kontroll
av kommuneplanen, men Fylkesmannen svarte

at de forventet at nødvendig dokumentasjon
forelå.

Vi har gjennomgått en bunke med papirer fra
Fylkesmannens arkiv vedrørende kommune -
planarbeidet framt til 1994, og fant et notat til
Ringerike kommune datert 19/8-90. Her skriver
Fylkesmannen b.la. følgende:

(...) Storetjern og Vesletjern er av stor natur-
faglig interesse. Disse områdene er også viktige
som friluftsområder.
Videre: I tilknytning til boligområder er det viktig
å bevare områder for friluftsliv, lek og rekreasjon
(...) naturlig vegetasjon i bomiljøene er viktige
for trivselen, især for barn og eldre som ofte
er avhengige av å bruke nærmiljøet til lek og
rekreasjon. (...) rikspolitiske retningslinjer for
å ivareta barn og unges interesser skal med i
planleggingen (...)
Ingenting av dette ble hensyntatt da Hens -
moen ble skravert til grusindustri. Det eneste
dokumentet Ringerike kommune har å vise til
er et forslag til plankart datert desember 1990,
stemplet som høringsutkast. Dette er identisk
med dagens plankart av Hensmoen. En av
nærmiljøgruppas medlemmer satt i Bygnings-
rådet fra 1987 til 1991, og hun forteller at i løpet
av denne perioden kom det inn en søknad
om utvidelse av grustaket på Hensmoen hvor
planen var å grave vekk hele åskammen mot
Ådalselva. Politikerne stemte i mot.

Vi stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke
de 900 dekarne som er skravert på plankartet
også ble behandlet av politikerne? Det står
ingenting om de enorme masseutvidelsene i
kommuneplanen som var ute på høring i 1994,
og plankartet ble heller ikke lagt ved. I et notat
vi fant blant kommunens papirer står det at det
var problemer med ”plotting” av plankartet.

Mi l jøvernforbu ndet Hønefoss



Grustaket på Hensmoen ønsket å utvide
ved å ta ut hele åspro len mot
Ådalselva, men kk avslag av politikerne
i Bygningsrådet. Åskammen måler kun
fem meter på det smaleste fra kant til
kant.

I Ringerikes Blad kk vi se denne illustrasjonen
som viser de foreslåtte masseutvidelsene, og kk
nærmest sjokk.
– Det er jo veldig mange friluftsområder
på Ringerike, sa forslagsstiller til journalis -
ten som spurte hva han tenker om at dette er et
populært friluftsområde.

avsl øri n g av u l ovl i gh eter

Beboerne rett ved planområdet kk aldri
mulighet til å verne om sine interesser, og de
rikspolitiske retningslinjene om å ivareta barn
og unges interesser, som også Fylkesmannen
viste til i nevnte notat til kommunen, ble ikke

ivaretatt.
Hakkeloven ser dermed ut til å være enerådene
i denne saken. Da plankartet ble gjort kjent for
enkelte av oss under kommuneplanrulleringen i
1999, sa Ringerike kommune at løpet er kjørt for

Hensmoen. Det sier de fortsatt - med
hjemmel i hakkeloven - og gir blaffen
i norsk lov og demokrati.

g rensen for hvor mye grus og
sand som kan tas ut på Hensmoen
er nådd. v år foreslåtte grense set -
ter vi med tanke og respekt over -
for de menneskene som skal leve
og bo her etter oss. s toppbåndet
langs trærne er vårt endelige
grenseforslag, og denne inklu -
derer skråkant ned mot avsluttet
grustak.



m arte p edersen jogger langs de utal -
lige turstiene på Hensmoen ere dager i
uka. l angdistanseløperen ligger nemlig
i hardtrening for å kvali sere seg til vm i
ultraløp.

- Jeg trenger mange kilometer i beina, ler
28-åringen som forteller at damer rundt 40 år
med mange års løping bak seg gjør det best i
ultraløp.

u ltramaraton
Ultraløp er de nert som alle løp over fem mil,
og de vanligste tidsbestemte ultraløp er 6-
timers, 12-timers og 24 timers. Det nnes også
48-timers løp og 6-dagers løp.
- Jeg har bare løpt seks-timers løp, sier Marte
og forteller at målet hennes er å komme blant
topp 20 når verdensmesterskapet i ultraløp går
av stabelen i Frankrike neste år.

Hensmoen
Marte trener opptil re-fem ganger i uka. Rett
som det er løper hun fra Hønefoss og opp til
Hensmoen rett etter jobb som fysioterapeut i
Hønengaten.
- Dette er ett av de neste stedene på Ringe-
rike, sier Marte og legger til at det holder å løpe
på Hensmoen når hun tar korte turer. På grunn
av alle stiene som går på kryss og tvers, trenger
hun ikke løpe på den sammen stien.

Hensmoen er også ypperlig for m arte når
hun løper lange distanser.
- Da har jeg Hensmoen som utgangspunkt,
og kan løpe videre mot Vælsvann eller ned til
Hensveien og over til Kihlemoen.
Marte mener Hensmoen er ypperlig for den
vanlige mosjonisten.
- Da holder det mer enn nok med å løpe her på

Hensmoen, sier hun.

Badekø på Hensmoen
- I sommer har jeg badet ganske mye, det har jo
vært så deilig vær.
Men Marte har ikke vært alene om å nne veien
til Vesletjern.
- Jeg har måttet stå i kø for å bade her etter å
ha løpt, ler hun og peker på brygga med stupe-
tårn.
- Det er jo veldig bra, sier hun og er glad for at
området er mye brukt.

m asseutvidelser
- Hva synes du om planene med de enorme
grustaksutvidelsene?
- Da jeg hørte om planene syntes jeg det var
kjempetrist, sier hun og ser for seg hvordan det
blir hvis alt dette skulle bli borte.
- Det er jo kjempemange som bruker dette om -
rådet, både til løping og gåturer, sier Marte og
legger til:
- Du møter alltid noen som går tur, enten med
hund eller barnevogn for her er det muligheter
for alle, både med grusveier og stier. Alle kan gå
her og ne vann er det også her.

v inter på moen
Marte trener på Hensmoen hele året selv om
det ikke alltid er så lett når det er masse snø.
- Det må være veldig mange som går tur her,
for det er alltid opptråkka stier, så du kan alltids
løpe gjennom en løype, sier Marte og legger til:
- Det er veldig synd hvis dette blir borte. Det
er jo så nærme byen òg. Til slutt må man kjøre
lenge, og da blir det jo tiltak for folk hvis du må
sette deg i bilen for å dra på tur.

Kval i serer seg ti l
verdensmesterskap



Trener på Hensmoen: - Målet mitt i år er å være med i est mulig løp så jeg kan kvali sere meg til VM, sier
langdistanseløperen Marte Pedersen som løper på Hensmoen ere ganger i uka.
- Jeg er glad i å løpe alt mulig, men hevder meg best i de lange løpa, sier hun og forteller at det blir en del av
treninga å være med på andre konkurranser også, som Ringeriksmaraton hvor Marte løp halvmaraton for
Hytteplan.



Ti på Topp er åpent for alle, og er en turkampanje i regi av Bedriftsidretten i samarbeid med Ringe-
rike Kommune, Ringerikes turistforening, Ringerike O-lag, Syklistenes landsforbund og Ringerike
Frivillighetsentral.

Hensmoen er blant de 14 gåturene som er valgt ut. Skilting, kart og rutebeskrivelse bidrar til at du
enkelt nner frem til Ti på Topp postkassene hvor du nner en turkode som brukes til å registrere
turene dine.

Ifølge antall registrerte turer er Hensmoen ett av de mest besøkte turmålene i Ti på Topp.

Som turdeltager i Ti på Topp er det ekstra gøy å gå på tur. I postkassen ved Vesletjern skriver turgåerne seg inn i gjesteboka.

Ti p å To p p



På kveldstur langs en av Hensmoens mange stier rett før
solen går ned blir turen unektelig ekstra spennende når du
aner at ville dyr har deg under observasjon.

Stiene på moen appellerer også til terrengsyklisten. Morenest -
enene i grunnen sørger for god drenering slik at stiene alltid er
tørre selv etter kraftig regnskyll.





Jeg minnes Hensmoen og omgegn slik det var,
dengang vi ennå hadde en mor og far.

Da med skog fra Hyttebyen opp,
og inn til Ulveliåsens topp.

Likedan fra Tajegata i vest,
over mot Vågårdsgrenda i traktene vi ferdes

mest.

Ja det var her i våre barnesko,
vi gikk og tro.

Da vi vel ei helt forsto,
verdien av den ro,

som hvilte over denne stille furumo.

På den tid ganske fri,
for tra kk og industri,

ja det var nesten bare skogens dyr og vi.
Det var vindens sus og fuglesangens toner,
som da hørtes under de grønne furukroner.

Men selv om denne tiden
jo er forbi for lenge siden

Så vil jeg ennå ikke et farvel si
for det kan fortsatt bidra til og gi

ro i sjel og sinn
her blant furustammene og vandre inn

Ja om mye av det som var er svunnet hen
la os nyte det som er igjen.

- e rik g ulbrandsen -

M i n n er



i stidslandskapet på Hensmoen ble dannet da
innlandsisen smeltet ned for titusen år siden,
og sporene etter hvordan dette spesielle
dødislandskapet ble formet er tydelige.

På Hensmoen ble isrester begravd og senere
smeltet. I landskapet er det både tørrlagte
og vannfylte groper. Disse ble dannet av den
såkalte dødisen, som er en breis som ikke
lenger er i forbindelse med den aktive breen.

d ødisgroper
Smeltevannet strømmet ut gjennom Begnadalen
på slutten av istiden for ca. titusen år siden, og
førte med seg sand og grus som ble liggende
på Hensmoen. Elvegrusen virket isolerende og
bremset nedsmeltingen av isen som lå under.

Noen steder ble den underliggende isen isolert
i adskilte blokker. Når disse etter en tid smeltet,
sank grusen ned, og karakteristiske groper
dannet seg i landskapet. Når dødisgropene er
fylt med vann kalles disse for grytehullstjern.

v erneverdig landskap
Hensmoen ble registrert som verneverdig i en
landsomfattende registrering i 1985, og er
regionalt viktig i en geologisk mangfold-
sammenheng.
- I kvartærgeologisk sammenheng er Hensmoen
viktig for å dokumentere ishavssmelting-
systemet, og som landsform i forhold til hvordan
landskapet ser ut i dag, sier seniorforsker Lars
Erikstad i Norsk institutt for naturforskning
(NINA).

s meltevannet møter havet
På Hensmoen ble en stor breelvavsetning bygd
opp til marin grense ved at sand og grus ble
transportert og avsatt fra smeltevannet til inn -

landsisen ved havets høyeste nivå etter siste
istid. Havet sto høyere ved slutten av istiden fordi
hele den norske landplaten ble presset ned på
grunn av vekten til ismassene. Da isen smeltet,
ommet havet inn over det nedtrykte landet.

Da landet sakte steg opp igjen, trakk havet seg
tilbake, og landet ble tørt.

g ammel sandstrand
- Kjører du oppover avkjørselen til Hen langs
E16 med Eggemoen på høyre side og Hens -
moen på venstre side så tenk at sjøen står
halvveis opp til skogkanten. Da ser du tydelig
at dette er en gammel sandstrand, sier Erikstad
og legger til at Hensmoen er en vitenskapelig
dokumentasjon på isavsmeltingen sett i forhold
til klimaendringene på slutten av istiden.

v iktig landskapsidentitet
Hensmoen innehar dessuten en viktig
landskapsidentiet for et stort område.
- Uttrykket på Hensmoen er veldig preget av
det geologiske, og i detaljer som for eksempel
dødisgropene er det koblinger direkte til det
biologiske mangfoldet, sier Erikstad.

Vesletjern ligger i Miljødirektoratets Naturbase
klassi sert som lokalt viktig, og beskrives som
en grytehullsjø med intakt lavlandsmyr.

i nternasjonalt ansvar
Erikstad mener det burde vært gjort en samlet
analyse av Hensmoen, Kihlemoen og Egge-
moen. Alle disse tre moene har nemlig ulike
elementer av geologisk verdi.

- Ressursen er koblet til kunnskap om istiden,
og en av de viktige argumentene for bevaring av
geologi er vitenskapelig, altså at man må ha et
sted å studere og lære og forstå geologien, sier

H e n sm o e n e r r i k p å
i sti d sh i sto r i e



Erikstad og mener at dette er viktig også for å
kunne utnytte ressursene best mulig.
- Det er ganske stor aktivitet i utlandet, for
eksempel i England for å koble industrien til et
ansvar å ta vare på denne type naturverdier,
sier Erikstad og legger til at ett av de store

internasjonale ansvarene våre i Norge er
nettopp istidshistorien fordi vi ligger i nord og
er sentrale i forhold til den iskanten som dekket
halve Europa under siste istid.

Drikkevannskilde: Storetjern er
stort, og ser ikke ut som et typisk
grytehullstjern.
- Jeg vil tippe at Storetjern er et
grytehullstjern, og antar at det er to-tre
dødisgroper som er smeltet sammen,
og som ligger litt dypere slik at det ikke
har den klare kanten på toppen, sier
seniorforsker Lars Erikstad, og påpeker
at man må ha ere data og se ere
detaljer for å være helt sikker på om
Storetjern er et grytehullstjern.

Dødiskarakter: Vesletjern er et utpreget
grytehullstjern som ligger omkranset av
furukledte grusåser. Forsenkningen i landskapet
forteller tydelig at her har det ligget en dødbre
og smeltet ned på slutten av istiden.



Hensmoens geologiske landskapsbilde
og geologiske mangfold bidrar til en vik -
tig identitet for Ringerike. p roblemet er at
istidslandskapet inneholder mengder med
verdifull grus.

Grusforekomstene på Hensmoen er satt av
som nasjonalt viktig ressurs i Grus- og pukk -
databasen til Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
- I utgangspunktet ser vi på ressursverdien, sier
geolog Rolv Magne Dahl i NGU, men legger
til at de for tiden jobber med å lage et register
over verneverdige naturverdier ved å skaffe
oversikt over tidligere rapporter og analyser
hvor blant annet Hensmoen ble registrert som
verneverdig.

d e tre moene
- Lars Erikstad i Norsk institutt for naturforvalt -
ning mener det er behov for en samlet analyse
av Hensmoen, Eggemoen og Kihlemoen for å
kartlegge de geologiske verdiene. Her kommer
vel NGU inn i bildet?
- Vi kunne tenke oss å være med å bidra til en
slik utredning, men det kan vi ikke gjøre uten
at noen ber oss om det. Det er kommunen og
Miljødirektoratet som har ansvaret for dette,
sier Dahl og legger til at NGU er underlagt
Næringsdepartementet.

p ukkverk framfor grus
Grus er en begrenset naturressurs, og NGU
ønsker økt bruk av pukk.
- Grusressursene er det bare et visst antall av i
Norge, og disse forekomstene er det et stort
arealpress på. Mens pukkverk, altså knust fjell,
er det mulig å legge ere steder. Der er det
også færre kon ikter, sier Dahl og viser blant
annet til at det i en del grusforekomster også
nnes grunnvannsforekomster.

g jenbruk
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste min -
eralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i
større kvanta og verdi.
- Er vi for lite kritiske til det store forbruket av
denne ikke-fornybare ressursen?
- Det er absolutt et berettighet spørsmål, og
vi bør se på dette med gjenbruk, sier Dahl og
forteller at det jobbes en del med gjenbruk av
betong.
- Vegvesenet har blitt mye inkere til å gjen -
bruke asfalt, men selv om vi skulle kunne gjen -
bruke alt tror jeg vi alltid vil ha behov for å ta ut
jomfruelig masse, sier han.

d ilemma
Dahl mener det er viktig at vi tenker nøye gjen -
nom behovet for slike ressurser som bygge-
råstoff på den ene siden og naturressursen
som naturdokument på den andre.
- Som geolog er jeg også opptatt av å ta vare
på geologi for å gi de framtidige generasjonene
muligheten til å forstå hvordan Norge ble til.
Men samtidig bruker vi store mengder av disse
ressursene som byggeråstoff, så det er jo et
kjempedilemma dette her.

k ommunen bestemmer
I Grus- og pukkdatabasen er blant annet res -
surser ved Ringkollen kartlagt med gode
egenskaper samt en forekomst av nkornig
sandstein ved Steinsfjorden, men det er ikke
dermed sagt at man starter masseuttak her.
Rolv Magne Dahl påpeker at det ikke er NGUs
grusregister som bestemmer arealbruken.
Registeret fungerer bare som ett av ere sett
med grunnlagsdata for de avgjørelser som
kommunenene gjør.
- Vårt råd når det gjelder ressursen er jo bare
ett av ere innspill når det gjelder bruk av
arealet på Hensmoen.

D i l e m m a e t p å H e n sm o e n



Naturgrus: Naturressurser fra Hensmoen fraktes over hele østlandsområdet som byggeråstoff, og elvestener blir også
eksportert til Tyskland og Nederland hvor de blir brukt som pynt i parker.



Orientering på re hjul
- Å komme seg ut i skogen, er rekreasjon i seg
sjøl, sier rullestolbruker Harald Mælingen.

Publisert 10.05.2012 kl 12:00
_____________________________________
___
Man skulle knapt tro det var mulig, men lørdag
inviterer Fossekallen idrettslag til orienteringsløp
for rullestolbrukere.

p røveprosjekt
Harald Mælingen har vært med på orienter -
ingsløp med rullestol en gang før og stiller igjen.
– Dette er veldig morsomt. Å komme seg ut i
skogen, er rekreasjon i seg sjøl, sier Mælingen,
som er medlem av rådet for funksjonshemmede
og representerer Ringerike MS-forening.
Mælingen kaller samarbeidet mellom foreningen
og Fossekallen for et prøveprosjekt, som kan

utvides og bli et tilbud til alle funksjons-
hemmede.

Fotoorientering
Presisjonsorientering var forløperen til fotoorien -
teringen, som går av stabelen ved Stortjern og
Vesletjern. Løypene som går på skogsveier er
tilrettelagt både for barn og rullestolbrukere.
– I mange år har vi snakket om at det hadde
vært grådig moro å få til ei løype som rullestol -
brukere også kunne bruke, sier leder i Fosse-
kallen IL, Tom Bondehagen.
Turposter er trykket på et kart med en rekke
bilder. Når deltakerne kommer til posten, skal
de kunne se hvilket bilde som stemmer overens
med posten de har kommet fram til.
– Du kommer til en post og skal nne bildet i
terrenget, og under bildet står det en bokstav,
forklarer Mælingen.
Bokstavene på postene skal til slutt gi et
løsningsord.

N M på Hensmoen

nm i presisjonsorientering, såkalt p re- o , har blitt arrangert på Hensmoen ere ganger. d ette
er en gren innen orientering integrert for funksjonsfriske og bevegelseshemmede. l øypene
går langs stier eller veier som er tilgjengelig for rullestol. l es mer i artikkelen om “orienter -
ing på re hjul” sakset fra Ringerikes Blad.



Folket i aktivitet
Bondehagen innser at det ikke er helt enkelt
å få folk ut i skogen, men Mælingen er en god
ambassadør og har fått med seg blant andre
tidligere utøver i handikapidrett, Atle Haglund fra
Hole.
Både myndighetene og orienteringsforbundet er
for tiden svært opptatt av at est mulig av
befolkningen skal røre på seg.
– Alle - hele folket - skal i aktivitet. Man skal ikke
bli sittende inne, sier Bondehagen.

t ilbud til ere?
Harald Mælingen vil ikke bare ha bevegelses-
hemmede med på orientering. Han tror også
det kan være mulig å lage løyper for blinde med
ledsagere.

– De har like stort utbytte av å komme ut i
skogen, påpeker Mælingen.

t ilbyr dyttehjelp
To O-løyper skal lages, en kort og en lang, i
idylliske omgivelser. Deltakere som trenger en
liten innføring i lesing av kart vil få det, og det
skal også være mulig å få dyttehjelp i løypene.
Det er forhåndspåmelding til løpet, men ingen
startkontingent og arrangøren lover premie til
alle. Etterpå blir det sosial sammenkomst med
grilling, kaffe og kaker.

o ppmøtestedet er merket fra e 16 og
næringsområdet på Hensmoen.

Det er fullt mulig å være med på O-løp, selv om man sitter i rullestol,
sier Tom Bondehagen og Harald Mælingen.

Foto: Pål Tr. Mannsverk



v i har foretatt en spørreundersøkelse blant
bedriftene på Hensmoen, med spørsmål
som hva det vil si for virksomheten med to
grustak i nabolaget og hvilken nytte bedrift -
ene har av å ha et turområde i nærheten. Her
er et utdrag fra svarene vi kk:

Vi ønsker å bygge ut på sikt, for å leie ut til næring,
men vil bli vanskelig med grustak så i nærheten.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

V i har nytte av å ha et turområde i nabolaget til trim/
rekreasjon.
Bedrift, 20 år på Hensmoen.

Vegetasjonen vil forsvinne. Det blir mer ”vær” på Hensmoen.
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Flere generasjoner i området rundt må leve disse
”anleggene”! I solidaritet med disse, tar vi avstand fra at
planene skal realiseres!
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Vi har positiv nytte av turområdet på Hensmoen; Hyggelig
miljø med skog, fugl m.m.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Negativt med to store grustak i nabolaget med støy og støv,
maskin/transport og tra kk.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Vi bruker turområdet på Hensmoen hele året, til turer og
bærplukking. Bedre helse = Bedre hverdag.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

Kunder bruker turområdet på Hensmoen til å gå turer når
biler er på verkstedet.
Bedrift, 32 år på Hensmoen.

Virksomheten har stor nytte av å ha et turområde som Hens -
moen i nabolaget.
Bedrift, 29 år på Hensmoen.

s tøv, støy og økt tra kk er gjennomgående i
svarene om hvilke konsekvenser de ser for
seg:

Støy, støv. Ingen positiv innvirknig.
Støy, støv, rystelser, mer tra kk?
Økt tra kk av større kjøretøy.
Mye mer støy og ikke minst støv. Ødeleggelse av
tomtegrenser.
Vil få negativ betydning for de ansatte. Helt klart.

Aurora på Hensmoen er Ringerike kommunes
arbeidssenter for voksne funksjonshemmede.
De bruker friluftsområdet på Hensmoen tre
dager i uka, men ledelsen ønsket ikke at virk -
somheten skulle delta i undersøkelsen.

Spørreu n d ersøkel se

Flust av blåbær på Hensmoen.



Spørreundersøkelse

Utallige otte turom -
råder og turmuligheter
i variert natur enten
du er på bærtur eller
ridetur.

Skispor og myriader
av himmelhøye fu -
rutrær under praktfulle
vinterforhold på
Hensmoen.



Norges Miljøvernforb und
Postboks 593
5806 Bergen

Ringerike kommune
Kulturtjenesten
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPL AN FOR IDRETT - OG FRILUFT

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

K ommunepl anen i 1994 skulle sikre LNF - områder , og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen tusjet om til masseuttak på plankartet. Ingen talte barn og
unges sak, og kommunen misbrukte sitt mandat ved å unnlate å følge lovpålagte demokratiske
prosesser da friluftsområdet på Hensmoen ble båndlagt til grusindustri.

At Ringerike kommune kun tusjet friluftso mrådet inn på plankartet som masseuttak
uten saksbehandling og høring, slik at ingen at ingen fikk medvirke på naturens vegne
og ivareta allmenne interesser, er en kommunal skandale av dimensjoner.

At to grusentrepenører skal få gj øre seg rike på på allmennheten bekostning, attpåtil i et
naturområde som er satt av ulovlig som masseuttak på plankartet , er totalt uakseptabelt .
Argumentet om samfunnets behov for bygge råstoff er for øvrig ikke gangbar mynt på
Hensmoen . Lokale ent rep enører fra bransjen har gått offentlig ut og uttalt at konkurransen i
markedet er hard med all sand  –  og grus produksjonen s om nå pågår og som planlegges i
Ringerike kom mune.

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av i kke - fo rnybare ressurser som sand og grus. Naturgrus har dessuten en
naturlig ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke
på våtmarka og grytehullstjernene Vesletjern og Storetjern.



I tillegg til at Hensmoen er et pop u lært og bynært friluftsområde , er moen et verneverdig
morenelandskap som Ringerike kommune har et internasjonalt ansvar å ivareta . En n aturarv
fra siste ist id bestående av tre vannfylte dødisgroper og uttallige tørrlagte groper , er
fenomener som kommunen bør være en stolt ambassadør for , framfor å radere ut dette unike
istidslandskapet . Ifølge Fylkesmannen i Buskerud har lokaliteten på Hensmoen høy faglig
verdi.

Natur - og friluftsv erdien av Hensmoen overstiger mile langt det økonomiske utbytte de
planlagte masseuttakene har for to grusentrepenører .

T ålegrense n er nådd for flere ti år siden når det gjelder belastningen av økosystemet på
Hensmoen. Vi har derfor laget en arealgrense som best mulig ivaretar naturen og miljøet:

Vår foreslåtte arealgrense går ved skogsbrynet rundt grustaket. Skogen vil dermed
fungere som en buffer for å sikre våtmarksområdet og fuktighetstilgangen til Vesletjern
og Storetjern.

Innenfor uttaks området må stiene ivaretas og naturlige skråninger må opparbeides når
eksisterende grusuttak har tatt ut den nødvendige massen innenfor denne arealgrensen.

Vi forventer med dette at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer
betraktelig det planlagte området for masseuttak til areal grensene so m vist på våre vedlagte
bilder .

Miljøvernforbundet vil komme med eget grenseforslag for sanduttaket senere.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv



G R E N S E S E T TI N G AV
G R U S TA K E T PÅ H E N S M O E N

Ringerike kommune må begrense Myrvangs
planlagte masseutvidelser betraktelig, og
Norstones planer om nyetablering av et
jamsides grustak på Hensmoen må stanses
umiddelbart. To parallelle grusuttak i det lille
som er igjen av dette populære og bynære
turområdet er ikke annet enn ren og skjær gal -
skap basert på et ulovlig plankart fra 1994.

Forslagsstillernes freidige og misvisende på -
stand om nødvendigheten av å forsyne sam-
funnet med byggeråstoff er en komplett feil-
slutning. For det første er det overproduksjon av
pukk og sand på Ringerike. For det andre må
Ringerike kommune snarest sette fokus på de
negative miljøaspektene rundt valg av grus og
sand som byggeråstoff og sette seg inn i fakta.

Sement- og betongindustrien er en av de
største utslippskildene av menneskeskapt CO2
på global basis, og står for 7 - 10 prosent av
verdens totale klimautslipp. Det er ere ganger
mer enn all verdens yreiser som står for rundt
to prosent, og etterspørselen etter
sement og betong øker dramatisk. Betong-
industriens behov for ikke-fornybare ressurser
som sand og grus fører også til enorme natur-
og miljøinngrep. Mens betongindustrien skaper
negative miljøkonsekvenser fungerer tre som en
støvsuger av karbon, og politikerne i Ringerike
må vise samfunnsansvar ved å legge til rette for
økt trebruk framfor overforbruk av ikke-fornybare
ressurser som sand og grus.

Myrvang.no kunngjør at de er en av de største i
Norge på utvinning av elvestener, og markeds -
fører disse som pyntestener. Virksomheten frak -
ter sågar verdifulle morenestener fra det verne-
verdige istidslandskapet på Hensmoen helt til
Tyskland og Nederland. Mens det sløses

med naturgrus blir det folkekjære rekreasjons-
området på Hensmoen gradvis mindre. År
etter år. Snart i rekordfart hvis enda en aktør
skal få frakte uerstattelige naturressurser ut
av kommunen – og til overmål ut av landet
vårt - mens kommunens egen lokalbefolkning
må ta miljøregningen i form av støv, støy, økt
tungtra kk og tap av verdifull natur.

Ringerike kommune må sette på bremsen
snarest, og ikke tillate misbruk av naturen ved
å sløse med ikke-fornybare ressurser slik vi er
vitne til på Hensmoen. Grådigheten
kjenner åpenbart ingen grenser, og lokal-
politikerne i Ringerike må derfor sørge for å
redusere de foreslåtte masseutvidelsene
betraktelig når saken skal opp til politisk behan -
dling.

Grustaket på Hensmoen vil fremdeles ha
mange års driftstid igjen før virksomheten har
tatt ut naturressursene i vårt foreslåtte belte på
ca. 80 meter mot vest. Innenfor dette uttaks-
området må turstiene ivaretas og naturlige
skråninger opparbeides når Myrvang har tatt ut
de nødvendige sand- og grusressursene.

Hensmoen er nærmiljøet til ere lokalsamfunn
og ble kåret til det mest populære friluftsområ -
det nær Hønefoss i kommunens egen under -
søkelse. Ringerike kommune må tenke frem -
tidsrettet, og standpunktet vårt om å begrense
arealgrensene som vist på vedlagte
illustrasjoner er akseptable med hensyn til miljø,
samfunn og kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv
Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder

og Avinor



G RUSTAKET PÅ H ENSMOEN ER ETT AV
Ø STLANDETS STØRSTE



www.nmf.no

Slik vil Hensmoen se ut for
våre kommende generasjoner
dersom forslagsstillerne får

det som de vil.
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Two Acid Kettle Tarns in Eastern Norway

By JOHANNES KJENSMO

Department of Limnology, University of Oslo, Blindern, Norway

Manuscript received on 7 December 1966

At the southern end of or just south of the lakes Mjosa, Randsfjord, Sperillen,
and Kroderen in eastern Norway are situated large marginal terraces built up of
gravel and sand, the deposits being washed out by melt water during the last
deglaciation period. In his study of these terraces HOLTEDAHL [7] draws attent ion to
some small tarns which lack outlets. Some of the tarns are situated in characteristic
kettles.

Two such tarns, Lilletjern (i.e. The Small Tam) and Storetjern (i.e. The Great
Tam),  are the subjects of the present investigation. These two tarns are situated at
Hensmoen south of Randsfjorden and Sperillen, see Figure 1. The basins of both the
tarns are kettles formed when previously buried ice masses melted in the deposits of
the marginal terrace. Both basins are permanent ly filled with water, a fact which
shows that  the bot tom of the kettles is situated below the water table. Neither of
the tarns has visible outlets, and waters leave the lakes by seeping through the walls
of their basins, i.e. both Lilletjern and Storetjern are of the seepage lake type.

Morphometry
Figures 2 and 3 show the bathygraphical maps and the bathygraphical curves of

Lilletjern and Storetjern.
As indicated on Figure 2 both the tarns are surrounded by bogs, andSphagnum

bogs do in fact grow out into the water from the shores in both the tarns. In Lilletjern
especially, the bogs occupy a very dominant position. The following morphometr ical
values (i.e. the surface areas with and without bogs) illustrate the latter fact very clearly.

Lilletjern Storetjern

Altitude above sea level, m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190 190
Surface area inclusive bogs, km* x 10 -3 .  .  .  .  .  .  .  .  13.5 73.8
Surface area exclusive bogs, km 2 • 10 -3 ." . . . . . . .  4.5 65.6
Maximum depth, m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6.5 13.0

The dominant position of the bogs explains the present shape of Lil letjern's
basin. As shown in Figure 3 the latter is characterized by very steep sides. Thus,
the area inside the 6 m isobath accounts for 64.4% of the surface area exclusive bogs.
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A 48,00 0 Year s Ol d Tre e Stump , Presumabl y o f Spruce ,
Foun d i n Ringerike , Sout h Norwa y

JOH . LUDV . SOLLI D
Departmen t o f Geography ,
Universit y o f Osl o

Sollid , Joh . Ludv . A 48,00 0 Year s Ol d Tre e Stump , Presumabl y o f Spruce ,
Foun d i n Ringerike , Sout h Norway . Norsk geogr. tidsskr. 23, 131-133 .
Th e autho r report s a significan t fin d i n 196 6 o f a tre e stum p i n a san d pi t
o n th e ic e margina l delt a Hensmoen—Jytmoe n i n Ringerike , Sout h Norway .
Radio-carbo n datin g place d it s ag e t o ca . 48,00 0 year s B.P . whic h mean s
tha t th e discover y present s evidenc e tha t a t leas t th e lowe r part s o f souther n
Norwa y wer e ice-fre e a t thi s time . Find s o f simila r ag e ar e know n fro m th e
neighbourin g countries .

I n th e summe r o f 196 6 a n approximatel y 3 0
c m lon g tre e stum p wa s unearthe d b y san d pi t
operator , Mr . Lei f Kjemperud , Hen , i n Nordr e
He n san d pi t o n Hensmoen (60 ° 14 ' N , 10 °
13 ' E) , Ringerike , South Norwa y (Fig . 1) . Th e
stum p wa s embedde d i n sorte d sand , 12-1 5 m
belo w groun d level . Mr . Kjemperu d mad e a
simila r fin d i n th e winte r o f 196 8 i n th e sam e
locality . Fig . 2 show s detail s o f th e sectio n i n
th e san d pit .

Th e stum p foun d i n 196 6 ha s bee n radio -
carbo n date d a t Laboratorie t fo r Radiologis k
Datering , Th e Technica l Universit y o f Nor -
way , wher e th e ag e wa s determine d wit h 9 5
pe r cen t certaint y t o li e betwee n 45,00 0 an d
59,00 0 year s B.P . Th e result s o f th e datin g
wer e give n a s follows :

+ 4,00 0 .. .
48,000_ OQ0Q year s B.P . Uncertaint y give n
b y on e standar d deviation ,

11.00 0
^^ oo o year s B P Uncertaint y give n

b y tw o standar d deviations .
Hensmoe n o r bette r Hensmoen—Jytmoe n i s

a 3. 5 t o 4 k m wide , topographicall y dependent ,
ic e margina l delta . I t lie s a t th e hangin g
mout h o f Adale n valley , whic h run s south -
ward s int o th e Randsfjor d — Tyrifjor d depres -
sion . Th e uppe r marin e limi t o n th e delt a ha s
bee n recorde d a t abou t 20 0 m abov e se a level ,
an d depositio n o f th e sediment s mus t b e con -
sidere d i n connectio n wit h ice-directe d drain -
ag e southward s throug h Adale n durin g de -
glaciation . Th e valle y itsel f i s ric h i n glacio -
fluvia l landform s (Nygard , 1969) . Nygar d wil l
publis h hi s observation s o n th e depositiona l
milie u o f th e delt a a t a . futur e dat e i n th e
journal .

Th e stum p wa s sen t fo r identificatio n t o
Professo r E . Mork , Th e Agricultura l Colleg e
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Fig . 1 . R = Lak e Randsfjord . A = Adalen . T =
Lak e Tyrifjord . A = Th e ic e margina l delt a Hens -
moen—Jytmoe n a t Adalen' s hangin g mout h ope -
nin g int o th e Randsfjord—Tyrifjor d depression .
A n approximatel y 48,00 0 yea r ol d thre e stum p wa s
foun d i n Nort h He n san d pi t i n th e proxima l par t
o f th e delta .

o f Norway , an d t o Professo r O . A . Hoeg , Uni -
versit y o f Oslo , wh o bot h assume d i t t o b e o f
spruce .

Owin g t o it s surprisingl y hig h age , th e stum p
i s o f uniqu e significanc e i n Norway . Mammut h
remain s hav e bee n foun d i n severa l localities .
O f 1 4 specimens , 2 hav e bee n radio-carbo n
dated , th e olde r one , foun d a t Kva m i n Gud -
brandsdale n i n 1968 , havin g a n ag e o f 24,00 0
± 90 0 year s B . P . (Heintz , 1969) , whic h pos -
sibl y indicate s th e climati c progressio n t o th e
ic e advance . Th e discover y a t Hensmoen , there -
fore , present s interestin g evidenc e fro m Norwa y
o f th e suppose d Wiir m Interstadia l W I/II .

Korpel a (1969 ) describe s 1 2 find s o f sub -
moraini c sediment s fro m th e Perapohjol a re -
gio n o f Finland . Radio-carbo n datin g

Fig . 2 . Pi t operato r Mr . Lei f Kjemperu d a t Nort h
He n san d pit , Hensmoen , show s th e sit e wher e i n
th e summe r o f 196 6 h e foun d a tre e stum n abou t
th e siz e o f a man' s forearm , whic h ha s sinc e bee n
radio-carbo n dated . I t i s 12-1 5 m fro m th e site o f
th e fin d t o th e groun d surfac e abov e a t 20 3 m
abov e se a level . Th e sit e i s abou t 4 t o 5 metre s
abov e th e bas e o f th e grave l deposit , whic h lie s
o n a bedroc k threshold . Th e lowe r 1 0 m o f th e
sectio n consist s dominantl y o f bedde d stone-fre e
sand , whil e th e uppe r par t ha s mor e pronounce d
bedding , wit h som e roun d stone s th e siz e o f a
clenche d fis t interbedded . Vie w t o th e NW .

o f burie d pea t fro m Kostonnisk a gav e 45,40 0
± 2,00 0 year s B.P . I n Korpela' s opinio n th e
Perapohjol a are a wa s ice-fre e a t thi s time , an d
ma y possibl y b e correlate d wit h Jamtlan d i n
Centra l Swede n wher e Lundqvis t (1967 ) ha s
describe d simila r discoveries , wit h th e Kol a



A 48,000 years old tree stump 13 3

Peninsul a i n Sovie t Karelia , an d wit h th e REFERENCE S
Wur m Interstadia l W I/I I o f Soergel .

I t appears , then , tha t spruc e grew , a t an y
rat e i n th e lowland s o f Southeas t Norway ,
a t th e sam e time .
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FORORD 

Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som en del av Samlet 
plan-arbeidet i Buskerud fylke. Rapporten redegjØr for mulig 
opprustning/utvidelse av de to kraftverkene Hensfoss og Begna som 
benytter fallene i Hensfoss og Svinefoss i Adalselva. Rapporten. 
beskriver brukerinteresser i området og vurderer konsekvensene ved en 
slik kraftutbygging. 

Kapittel 5 inneholder en kort oppsummering, med et skjema hvor det er 
foretatt en klassifisering av prosjektområdets verdi/bruk for de ulike 
brukerinteresser ved en eventuell utbygging. Videre er det i 
skjemaet foretatt en vurdering av konsekvensene ved utbygging. 

Når det gjelder konsekvensvurderingene vil en understreke at disse 
er forelØpige og har skjedd ut fra en isolert vurdering av det 
aktuelle området. Særlig når det gjelder interessene naturvern, fri
luftsliv,vilt og kulturminner er det nØdvendig å se prosjektet i 
sammenheng med andre Samlet plan-prosjekter. 

De forelØpige konsekvensvurderingene kan bli endret når en foretar 
regionale vurderinger hvor alle prosjekter/vassdrag i et område 
sammenlignes. 

Vassdragsrapporten er sammenstilt og redigert av Samlet 
plan-medarbeideren i Buskerud fylke, Anders J. Horgen. En rekke fag
medarbeidere har bidratt på ulike fagområder i prosjektet, jfr. 
bidragslisten bakerst i rapporten. 

Rapporten sendes på hØring til berØrte kommuner, lokale 
interessegrupper m.v., og vil sammen med hØringsuttalelsene danne 
grunnlaget for vurdering av Begna-prosjektet i Samlet plan for 
vassdrag. 
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BEGNA. NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 

Naturgrunnlag 

1.1 Beliggenhet 

Pro::;jektet omfatte]: Adal.selva Få strekningen frel Hensfoss til 
Svirlcfo5s, ca. 4 km nord for HØnefoss i Ringerike kommune. Ved heving 
av vannstanden med 0,4 m ved inntaket til Begna kraftverk vil også en 
del av Adalsclva ved Hen og eventueJt videre oppover bli berØrt av 
cll1legge-L . 

1 . 1 . 2 . Geologi 

BerggrU!lnen bestål av grunnfjellsbergarter. I elvelØ~et er berggrunnen 
blottlagt flere steder, bl.a. l f035e11e. Ellers er området preget av 
de store lØsmasseavsetningene som stammer fra avsmeltningsperioden på 
slutten av siste istid og tida like etter. Nærmest elva ligger 
el\Teav'setl1inger (le] 5a~rlig Bc'gnarnoerl har stor nlek:-LigJ-lt~·-t. .. \lidc~:re t;r c~.:-~.'·~ 
mye materiale av:::;att under ma.rin grense, og store ffi02r av 
breelvmateria]~. De største av disse er Kilernoen, Hensmoen, og 1el1ger 
rn CJ tøs t; E 9 q e i11lJ en. E l va h Cl lO nH~!j det. o fos s c f ;..111 ene i o ri r El \.1 c.: t. S k ~t L C' t 
seg dypt ned i lØsavsetningene. 

l . 1 ') 
•. .-J • }el ilna f 11 y d l' o 1 o CJ i :3 k 0 o C; 1 i In n o log i s k e for h (, lel. 

Klima 

o nl r '-~l rj E~ t. l-l are. tty P i 2J k. inn l a Tl cl S le l i .:Tl ci n'i e (J Vet .r TIl C;:', (; [(1 l c.: ei :j Y:'!~ ~ Cl e 'J i I1 t. re. 
L'J,l:~:Elcstt.? \'/~l'st;J_5jc!:nf LYTlg(l(~~l i f'JLln'!t~cldl, Ll.' tI."uli.q rr·pl.t_·scr·!~_,.:i..-Li-'j fc\::_
(\Inr(oid,:.:-L. Den vi.:::·I:-~r en nOl":mal jul.itcrnpc:rE-{-Lu)" P2l + 15 r 5 grac!.c'l C. Clq 
J(:J.rlU,.l~ctempera.!LUl pel 7 f l {]r,3.(lf:~·}_- C. H('z'<i~':3Lc.: rnålLe terup2l·dt.l~r r~r 

+ J 2 ,:2 9 r d. cl e l" C. C}lJ l a v c: ;::: t c 3 3 I c; gra c1 c· l C. [\ (, t k .~L n c"{ r l i 9 \l t.:: 1'1 te:-=: C ,-~~ . 

4:, dd!]Cr nl:~:d j(J)(jrlnlic1d~ltenq.~;(::'I.',.ltUJ: uncler - 1lj qrCldLr C~. i.. Ci~;il-:-i~,-(~(::'t 

PlrsDedbq')Le:Y: J. L~'n(Jd'3.1 el: 7C::lj n'\n"ll Itled TItdk;:3inll.J;-;1 .1. juli (1 '11 rnrn) ()J.J 

tlydrolc)(ji:::Le forhc}J cl 

rll i c1l ::; l' f::'. '""' v'" ,=t ti Il f \f-l;.r i n. Cf p ,!i 9 2 r 9 ril ~I ;' ~.-', 1_' ~J-=-. P"l] et 1 e.r· e d \r l (ti L- j I.~' 1." 

lrt i 11. ~1 '-} Be 9 n et 'J Ei S .=; dr,:::, <? c t. E:': 1:: l' E."; '-...11 ::-:..: tlf o :: ~=) J. ri d ~-=-' l :-: ~~_ 
kr cl f tut by q g i rl<j og 11 ,3., r i a l t i:7 l' te' ,; u l cc 1.- i n q :j Il, c:" ga::; III ,~: 
maqasinvoluGl P6 738 1 8 mill. mJ Ti:3J.cifj(lrden el ':]r~l 
magasinet m0d ialt 123.3 mill. mJ 

C;! J.- unn i j ~~l 11 f Il-l"~ : l n c' d J~ f (.-: .: t r_~ "L 111 C) t li (J .'C d c: q \,~ t::' ;::=;'L i l c~ 1. \/ 

Cl \1 ~:a il\ b lOS i .1 u 1" i s k c Cl q t~: (; ~~ a /Tt b r J ;::~ L 1_' St' dim ('. n t l J (: J' (~ et J: t. ,~' J. 

., 
~ ;~ 4 J }.:I11 L 

:7': ~:: cl t i elI i ~~;- c r c 
ni {.~. '=:. ~'t 1"1 e_' ~ t ,,~! 

:.J _' _ ~ c] t_' l 

J " ... 
,,_ .J '.=) \/ '::J l l! ~; : : 4' J ' .. _ ..... -, 
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og andre, harde begarter er vannc~ i dette va5sdrage~ surere enn for 
eksempel i Randselva. Surhetsgraden ble i 1965 målt til ca. 6.50, men: 
den spesifikke ledningsevnen lå pA litt over 20. Fargetallene for 
Adalselva var også forholdsvis lave, men vannet var noe mer uklart enl 
i Randselva, selv om forskjellen var forholdsvis liten. Det er 
forholdsvis beskjedne tilf1,rsler av forurensr!.inger til 
Begna/Adalselva, særlig i området fra Nes i Adalog ned til Hallingby 
og Hen hvor det er en del utslipp fra bebyggelse, landbruks- og 
industrivirksomhet. 

1 . 1 Il 
• '-1 • 

l det l et 

{j C Tl: i rl e .r' e l~ \/ an J i ij V isf Cl r s kje 11 i q 2 l CL ~,/ (:=' .. ~ t f-~ l~. r ;3 ~: r ~-i ri i 1"1 q C 1J. t~ 12. n (; sel \j,~ r 

og fordypninger l terrengc~ ellers, forekommer Innslag av granskog 
(Hj l ,;. u ~v- }~ lO c~ t ~ 

1 . 1 r ", 

Ned rfeltet for dette kraftutbyggingsprosjektet strekker seg over ~,. 

rekke kornmu~er i to fylker. Ettersom sclv~ prosjektet berØrer '-. Å_ c: \~ 

forholdsvis lite område Innenfor Ringeriko kommune, synes det mest 
11 e 11 sik t :3 ;:; i 9 Cl.. 1: L=i.. Il-l t~~ cl en () vel:" 5 i k t o \J E: rar e 2. l f o 1.' d 21 i Il (.J e rl ide n. ~l e 
J-,;..,~ rtl ITI u ~-l elI . 

SJ.:og 
Fj!:~:l.l 

;,~?ni! 

l l 7 ; 7 
-, ,- r, 
l l~; [ l_i 

Atlleggsorr~r'ådet blir liqqenccJ. i Ringeri}.~I,=- }zC)[r,n~U:lt.:: r l~U;_;~\/:~t -:(:='.1 ii~/~lCf,_._:,. 

t)il
• Til daq~~:,~.ni::lij.i~::;C)TnrtlcJt-:~-t ~~egncs }·:o~r\ll~un'.=-·l-lC JC\TrjC,-j'.t~.r l L:-1nl1c.'1" I 

Rj_~J.:;;~.!.'i}~;~ '-'-;J ~~\=)~c. Di~~:3r: kl=)rnrnUner-le bl--:"l" j ~~f-:·t :-::--Ltc·}:r,;lc.J"~n:~r-:: (::r;:'(~:.2.~ 
.:, r 

-'- i -'- '-

Ri n t} e 2:' i k e o Cj H Cl lee:- i B u s k ~:: r Li.j . 
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.2 Utvikling l folketallet fra 1900 fram til 1982, 
utgangLn av tnct. 

Ar. l.Tevnaker Lunne:;.- Rin9cl' ike Hole Rcgionc.;; 

1900 3894 3316 14677 2078 23965 
1946 4351 4718 20568 2284 3 1 921 
1970 5038 5824 25325 3593 39780 
19(:0 5 cl 50 6557 26967 3987 42961 
1 o 'c· ") 

1 -' u.:. 5541 7180 26828 4172 43721 

Kilde: statistisk sentralbyrå 

'" . ,-' N 2.. t. u r" l i q t i l ,/ c.. k ::::-: tlf l ~l t ti 1"1 (j o \;) ~ CL nIl. Cl t i l v t~· ~-~ 5:" i_ ~Ci { 

gjcnnomsni L.t fur år~llc 198C)--21~ 

N~,tu:cljs 

t J. l V (:" k ::~ t. 

flittin9 
S d.2'8 l f-~ ~_. 

J~i.ldc 

JE,vnciKer 

') 

. -' 

,o 

0.4 

') 'J 
-' • ..J 

3 . (; 

Statistisk sentralbyrå 

folketallet i de senere 
f (] l k e te'!. Il e ~~ Cl v t i l f l ytt in'] I 

Ringerike 

- Ci. 

o. 

o. 

f-Io l (; 

.4 

') 
.-' 

r: 1 
.... '. ( 

0.6 

.L ;' 
L.i. r::. 

g)~.Jrige }:..ornrTluncnt:' l l~_'~J]_Crl~~'n er nt:·{~i,:~~_.j \/. F~iligcri~kr.~· h;':L:r et i11j!C: Stl:)Yl-I~' 

fCil}~~et~al.l t:Lid d\-:? 1-~\Irj_(JC" kornmunen·:_' oq t~-ilfl~ltti[l'J~.~'-n n1,s.ttc f(;'~'.;:~.:l i:; V_L'r;~: 

tilsvarende stor for å gi utslag p~ den prosentvise Ø~~jngen i 
fol}~t-~t,:Ll12t, Den r2t::\11f~~ -;-~ilflyt.tir;:J til j.:c)n~Fltln~ri. h":LY ir~li(~lclt~_·5 ~/<;:1.~ 

fC;I."1·101c}:-,\/j __ :~ lit.eri _L ~-':~."j~i~jr:J.c:n 19:3CJ-;32 ()g Y,-C~ITljnUnC:1 1"ldl' h,:=~tt en ~-J.:!..:::"":"I 

3rJ_Ellct rlc.:(Jij.:ll"l':j· i f()l~'~ct,:tllet. F"2 lcrt(;rre siJ::t 921: pr()gnoscrll~ l:tlli.~:F~:r,/-~}. 

ut p,; l)c:""[cl>~~-~ilig~~i/(>"L;_-;': ~ t;,!iclC Ringcri]~t~~f ECllE-. (.,:~ Lunn!.:r J"f.l-, ,;,~.,~:t;eJl 

1 . li I E11~~ n :_--, cl E' .!L :~ ~ -=: 1" u l_ '"L i l ,~~ t.: Il" c n ~:. 1.:_". d_ ,; ,=l.l} '0 i f Cl l k c t a l l t==" t J_ \...; c \/ E C.~" ~ ;~ l 

fr~2cvcr mot ål 2000. 

Tari2Jll.4 

R .1 ] J IJ ~ ) _l k (: 
rr .' J _ 

Fol}:etClllct. .l ~-' .. (::-<~lni~tn(~';-l'C: p2~. 31.1.2. !9;:~2 C;'J fl"'~LiTsJ~1-j\.·>i2"lJ 

a v f Cl l ].C e t. a.l l e tik o n~ rn :..: (: (~' ~"1 C, f [ 1.:. .. ;: L: '? l t L "{_~~ ,3t ~_ (l L" ~ :~; }"~ ~ <:t ~-:" ::" r ~..:~_ 

Tut 

S 5 4 i 
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')r 
.':.. ) 
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(J -':1 
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I' 

," ~ ".' le c, '-' .,' 
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Fylket. 217348 22 64 
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A L1 
I " 

Kilde: Statistisk sentralbyr~ 

223080 1 9 66 15 22~W60 I 9 67 1 i'. I _ 

I kommunene Ringerike og Hole bodde det i 1980 ca 18 300 personer i 
HØrlefoss by og andre tettsteder, mens den spredte bosettingen omfatte
c Cl 1 2 6 O O per 5 ei ne::c _ Når det g j eld e r ,-, e v n ake r o g L unn e rer de"t 
112}_ligl~ende å an"ta at den største delen av befolkningen befinner: seg 
s pre ,=1 t. t; Cl ::::-. et ni n g. Ri 1'1 9 e rik e J.-: o Tn re: u n c fl ci r sin cl d rli i r l i s t ra;:;::: j Cl ;1 i 
H'jdlCfo;3S, r.LCIl~3 kommuneadr;-,inistrasjonen for H011=:, ,Jevna_KeI or] LunrH':'T 
tJE:! fin rI e r seg h ~:: n l-lO l d ~~ 'tJ i =:', \l e d \7 i].c i Hol e r l J e lJ ]"l ,:3, }: ert C: t. t :::.~ t c' c1 C> ~T "\] c d 
L u Il D l~) r tet t ste Cl. Det e J:~ i ti 11 egg e n rek J..:. e s t 1: 1- r e o 9 rn i il d. r 2 

tettsteder i de fire kommunene, 

D~t er gode k02ffiunikasjoner i omr~del, 

LL1!ln~~'Ir riJ.:sv"E:"~i i lll_IL }{allingc1.2:1/ E C Cl: t~l Hole og vid~YE ~ot Bærum r 

Oslo, S,:Lrnt jeTnb(~LrlC l "tr\~' for'.3J·~jt~.J.lige r- f.:· t: ri .i l~ ij c l~ fra 1-1:::, Cl t:' ~ ~) :.:~ ~~. D !~' 
~;t.·ø~stc tet-tstec1erlC' ...L }:cirn~nJr1Cr'C bcfinr-i,cr ::;[.'9 rfi.il-iurc C'I"lrl .30 Lr-l Ul-1~'i(; 

a Il l e q q ~3 ste~:1 t-: t: . 

,2,2, Næringsliv og sysselsetting 

.5 

Lunner 

He,l t::: 

,c 

Yrkesa.ktivc menn og kvinner, 16 å..: O'J o'..:,::r, 
~980 (og 1970) 

'1357 

7 () -.::' c: 
I vU_. 

iOtJ6 

1 :~ C -1 ) 
1 6 S () ) 
7.31(J) 

S 9 () ) 

( 1 1 4 : 4 ) 

3'./99/ 

o c' ---:' . \_ .. ~-

J Cl c. () 
_! l_i _I ,~ 

( 4. 4 ~: 7 ) 

3 2 ~ 2 S ( ~ 4 5 G 1 ) 

In . In . 

Totalt 

1670 
( ;OI~~~~~ 

l ~~ 3 7 ) 

( 1 :; 9 ~ 

---------------------------------- -- ------ --
(. ( '1 1 ) 
n ( 1 (~J ) ~-::) \ 

ei o \ 

C) r ~ 7 ) \ 

" (12) 

r 1 1 \ 
\ I I) 

( L ) j 2 ( .. 1 -, ) Cl , ., ~ ( 1 ., " , i ( 10) '1 : 

l / ( '1 ., 
) - ( C) ( 1 1 

I ; 
( ~ ) '. 
\ ! _: ./ 1 ~:. 

" .... ~ '. 

'2 " r Cl " \ ') \ -' ~ .. 
~, -,-

'- '\ -': > j 
i .. ( ~ 7 -, 

\ " 9 r"} '. 
- ) 13 

" rJ \ ) { 
L -' 

q c; \ 
\ :~ : 

.-, 
',-

"} -:'1 

------ -- ------- ---~------------ ------------
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Tabell 1.7 Arbeidskraftregnskap for kommunene. Alle tall for 1980 

Jevnaker Lunner Elngerike Hole 

Tilbud arb. kraft 2 1 17 2 (, '14 1 1017 1675 
- ArbeidE; lqlshet 1 c 1 (, 7 c, c , " o ,] 

Sl' S ~:; e l sat. f.=. e bosatt. 
l kommunen 2102 2598 10939 1 670 
- Utpend1ing 77 182 153':; 934 
+ Innpc:-ld1ing 149 184 1566 293 
Ettersp. arb. kl'aft 217 4 2600 10971 103 Li 

Kilde Folke- og boligte11inga 1980] SSB 

siste ,ii.l>::,nc~ ot] dettL: hf~i.r ()qSCi gjC)l~t se(] gjt--=:Jdt::r~e i k\:,alI:lUneltt:'" Je'vnd.kc:~- r 

F~illgcrike ()g HoIe. TiJs'.JELL!~;Ilc]C tall fC.r I.JLlI1r~(:~ cr i k].:t-'::' J..lLrlh,::llt-C"t 1 l[I:_Jj 

ti t-~: n 11 Cl ::L t.l.~ o li 9 \l et r ten l i k.!l e Il d c u. t. '\/ i k l i fl 9 09 ::: t.-i i cl ~: n Il c }: C> fl. [n Ull i? ti . 

TD.L:cll 

!1rt)eidsled~Lq.:; 

,?;, ledige e,-,j 

cl r be i. d '3 ty r ken 

102 

.1 c 
"J,J 

-', 
':i I 

I (l(=,t~.::e C)Illr~l(;et. '~'P;' d2t ut "7_.1.J eLt a.J-ltc~l~ ,~~1·b'~'id;.·J_~~~:j~g~~' (t;~:'-='~· 

P::4'~)L~;(lrsj()na~t E;·:~.".1 ,:=iV'st2~l1den t . .il 0:31c)-c)rl~·,~~j!·.~'~_. 

l'ci-::alt jC.rdbru}<';:ICl.rcal i :;'cCjJonen er 
prosent. fulldirrkct. Gjennom:3nittli tj 

13?723 d~a, A~ dettE 

~-;1 pro~;f'nt a\/ bru}:c:jjc' har rt":'-='J: erln l (JC) d'~:(.~4 JCll-cl.~)1·;_lJ~sart::\~<2. 

'~' r '._.~" 
Cl /1 , .] 

67 prosent av ci,endommenc har mindre enn 250 daa produktivt skc)garcal, 
rn e n ~i 1 Ll L~) l· o .::: l=: Il 1.. h 2. J: :\'~ t~: l cnn 1 O C) CJ d Cl CL s k Cl 9 d r: ~~ ,:=i] . 

,9 

10 10-"13 

b:cu}: 1528 7 l I] 

g el. I' cl bru k e r n e Cl g cl l_' l L~ :~; f ,~l [li 1. l i c' l ':~' r f 1, J q '._ .::.. _l. (J ,~-:./ h ~ . li l.;; ! 

9 Zl r c1 E~ b r LI }.-~ c f.-

.~: l i. 

_. l .... 
,~, c J , -i"": ; '- ._' t (: 
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Tabell 1.10 Kommuneregnskaper 1981 

Folketall 
31.12.1981 

Skatte og 
alm. avgift. 
Skatteutjamn. 
Overi. til 
undervisn. 

Ut. I;]. r1y-l)::,"C]9/ 
nye a.nleg,.J" '1:-{ 

:0,3. rl e g j eld 

.P t~· l ~ t t"~ r / c~ \/ cl r . 

S}:"Q t.t.~l~t_j . 

°0 tilskucld 

l 

J evnt3,.J.-::e r Lunner 

5487 67B9 
(kr. pr. innbygger) 

::; <:):'11 
310 

757 
-, () ,1 ! 
I (j "":! / 

6945 

3846 
324 

6 ::: '):2 

7782. 

" Q 
J 

6 c-
-' 

t~i l cl c St2tistisk sentralbyrå 

r'-- ,-·l, l .:......., . .r _':"·l>...J... • 

26870 

4572 
O 

1 c-, 

4 -, 
:, 

4 1 1 8 

4224 
o 

719 
717 :2 
62=:;3 

"1 1 
: 

6 c-
_I 

fylke 

215983 

4745 
60 

589 
e 4;j ! 

"7999 

::-~}=a t -Lei nrl t c~..: .. -Le I pr. ir~rlbyr.j 'JC 1- i-~~lll-l 9 j C 2"1 ~ l\="~L-~::~ ni .iL.: (~'t. f c:>:r }:CJI":d';'luL,::-n C· l 

B:.::3~·~c..:;_ u:.i fy.~}<:.2. (J,?\rr1al:~~r 0(; [unl1f::;j.' l)l.'u}'~<·::c f-':tl !:o~-holds\/i.c-; ::,i~~~I]_ dc~ ~;.\r 

sine lnntckter til 
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2. Bruks former og interesser l vassdraget 

2.0. Vanntcmpcratur- og isforhold. 

Elva går delvis åpen om vinteren. Det er en del isproblemer ved 
inntakene til kraftvf"::rkenc. 

2. Nd turi/ern 

Områdets egenart. 

sto l' elf l at e. mo er. 
av breplvrnateriale, 
avelveterrassene. 

r~ i l e lTt o e n ( fl e n :-3 rn [) e Tl I) (J E'J ;j ::.' ~.~. () e ri t:: L (5 l~' s t fl :" ;3 :- 2 in r) r? i't ,::: 

luens B~grlclrnClenf ::;Clln lif](jE'l' 1,0~\/t~:rLI C~ dE..:l"l st,}-r,r.:;t.~ 

Slike store sandavsetninger kan være 
k. a r Et k t. C' ris t i s }~ e l a :n c1 s y~ Cl P :3 t l~ e y,j~ i n e C11~ e c1 e. J ('. r 2 __ 'vT r l:"g i c\ n :2 1'1, S c~ r~ cl In Cl ene 
11 (3 .. r e ti S a:~ reg e il veg e t. a s j o fl l.~ V f 11 r u f og e Il Ll n d L~ r '\l e q ~' t cl;:· j () n h ~J '=1 r 
forskjellige lavarter dominerer. Kilemo811 og Hensrnocn inneholder begg~ 
irltere!3Sarlte nat.ul:forc:.~kCJnlster { både n.-3.r d2L gjt-?lder 12.1-1dskap~::;f(JrrneJ. I 

l i In n Cl l o q i () g I.J eg e -L. Cl. s j (> rl. I-I ~' ri ::; r:": (I e ri f: r c1 c.: l \l i :~, ut. b yr 9 d ru c ~~ 
i n d, u ~3 tri bed l~ i f ter () (~ b C1 l i q er. E l \l C l rtl P c t. i ri n E.: h (J l c1 e r il c1 tok r r':-1. f -t 'J er}: .. I 

~·c)n't \iC}:':=;t~l:::;vi;:-, I\iL~dlc;.11~t?r tl./<L:lJc-:;)\Jil-;I;I,()(d vctllnspE:il. I t.ilJeg·g til \)i-~;i!-!~: 

U t L / ':FJ i n i; rc: 11 E; l det e t Cl. ble r t i 11 dus tri 1<3. Il <;J ::C. C l v <~ l ',L, p et. E l ler:3 :U C: ~~ +: .!t ~' 
J~ .. u l t. 11 r 1=) ~L V i r J..: r1 i Il 9 e rl a v ~v C.l.. e. r I j C ~ rl IJ Cl. 11 e (> g be by g (j C l se. 

v'~l}~l~t.,:;·t ;_.; t for:·il~·t. lc:.nd::i}:.':ip.~:.t y~~;~~ 

v c. l 1 l (_l. '.j (: j. d i ;j 

Tc) t.j c r li !~ I 
.=--, '- ','. t J:...- J' C 

I... 't';_":, + :_, ~~ : ' " , i ~: 

biotopen{~ n\e,lloni oq ;-j':;.-'Jj: I:)r tJC1'r-1Lnc :-::1 j_r:;_.(~:'f:-~':3::;c~l[ltt:_· :".-t>\.dlj -;-_L~_'.::_L 
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Begnavassdraget er et av regionens større vassdrag, og er sterkt 
utbygd i flere avsnitt. Også den aktuelle elvestrekningen er sterkt 
påvirket og kan ikke ses å inneholde verneverdier av naturfaglig art. 
De tilstØtende sandrnoene har flere interessante trekk. Disse blir 
imidlertid neppe berØrt av den planlagte utbygging. 

2.2. Friluftsliv 

Områdets egnethet for friluftsliv 

Topografien i området er sterkt preget av de kvartærgeologiske 
a ~J S e t..n i rlC] ene I),~ be (; q e S l der a'v e l va. :t: i l e ~1 \~) c' il f 

;:~eg ut :nc:d s1)esiel L :f it1t forrne.t. c1:1)dislC:..njs>.=~i=', 

vest for elva, p~ker 

Dette området er 
j.~ 11...1 S s i f i :3 \~'l" t. ~3 () IL :3 (c' :- p l e 9 (3 t o q \] 3..r i r-~' r t. D ~ r l i\ L cl e len l-l Cl.. r . ~ > 

opplevelsesvErdi og er særlig instruktiv for 11aturstudier 

Veget.2. .. sjorlerl i (Jmrc-tdet er t~{pisk for regiorlen. Elvel(tJf\et. i om~tå(l!::::t e.L
gjennomregulert og preget av stille vannspeil, steinete elveleier og 
kraftverksinns~allasjoner. ElvelØpet karak~eri5eres som et Ellsformig 

krysser elva. I clvas nærområde og 
industribedrifter og det finnes en 

p~ Hensmoen er det etatlert 

I< i 1 c [n (j t~ n ei (j ti e Tl 3 rn c· ~_\ n . 
f~ iJ "dft ;?,:[or~T:,;ll. 

d2l be>} i qb~' Lyqgc J_ ~ )~: (~;:'"i l 

omrJdet bare tilfeldig t~l 

Elveavsnitte~ er sterkt p~virket av ~raftut 

u(d j,~rL_:;~.LY-!·-='. I:i~::'i~'\(;r~"~'l utpek2)~ ~,~~_;j sorTi :~I~L~i~J~~~:qt..:: -=:Tl1r,~clL' Ll':J.ci. 

instruktive kvartærgeologiske avsetninge~. O~r&d~L brukES b21e 
tilfeldig til :riluf-t::-~(Jril~{.i.clc~. C)rn~~·~lc1c:t. h'~ll l~t~n \·:-~=-l·di fc<.:~ 

frill~ft3~i-'/et . 
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aktivitet. Elva Cl'} onlri~det omJ.:rinq innehar heller ikke elementer d'! 

Opesiell kvalitet i viltsammenheng, er ikke særliq representativt oa 
har heller ingen vesentlig referanseverdi. Produksjonsverdien er 
liten. 

Bruksverdi 

Omr~ldet gir g.:runnlag fc,r liten eller lngen utnyt.tel:::;c til na:rinc; eller 
rekreasJon. Bruksverdien er derfor liten. 

Samlet verdivurdering 

C) In r t~ cl t:: t :=:; Y l ! C ~: li h Cl l i t. e n. "\] e r di::: o rn -\J i l t IJ DLt 2.t cl f.~-' U -L Ci ''J~ L l cl t.~~ ~_ c: {l (; l c} i n ,:''-~' ~ -'l_o 

finner .i sli~~r~ omr,1c1el-. Det h"::lJ' ht-.:.llel" i:kj:.(: h V;1' ~Jc}_'rji fUL en u8s-L 1:::0.:i 

viltart Eller et l::estJ .. lnt form,:';.l. 

på elv0;:;-LlE'knin r]et"ie ij_rlnc~; en ;:-;t.or' bC2:tcl!"ld av ::,lT{bf,:-:l}~'JJ (:I}·:~L.-~. \:i(J ::~JJ:. 

\!c1~!liq L;J.n;;jS7.:st·:f.rl-e] Sf:: liq';]'e~- n~~.~:ll()rl 1.00 CiiJ 2()O gri:!.[f, (),; ~=\/,~~j_t~~t-·:=:-:n c·~ 

UTleier rCl~c1dcl:~ goc1. Fi::;}(el~ e~r ::·,l,::~n}~-ln2.ger U0 p2rasitt~.r (.'1' -:,,':~·i.~;li;~ 

f C) :r ~:::: ;..: (: TI1 Gt E: :~l de. V (: kst. t.: ~.~ r: l f () 1.' Cl C~· q t; I_~" cL :r ~'. (.~ J' (; o:j e 1.:1 ~ f qJ J~ :3 t. t:.~ ;}t J:.: c~ [l ,~ ill '.=-~ l-i 

st . .:t\jnerE:'l "v~~'d 200'9 2.S crn. lengde. Det l1E.:llCler det blir fa.!lgct. t"-::'2.-~.::.'1,,::, 

(J \i C r l~i,J. 1. '.~; k i loe j1 (S i) (-.r i. }. J. f i_ :~'. }.~;:. I e 1 \/,~ :[ ~ ; ~ (; e. ~~ .:=; '} :~, \~~ I~ t· b o ~.: c' (~ ~ r ~, :-: ~:.\ ~~: 

Be:,tct~ldF::~n et'V c1is3E~ ,:;'.l--L-.en>-~~ ~-: :r~lccl~'l:::. Abl)OLerl er :::n::ifa2 ].~~; irr:.:: ;'1 

for ~Ir~t og sik. 

l n li e n 1_' L~ (; l G l ~ en. 
l.s. Ld;::. cl C:: le 1'1 . 

F. (-: f e l' 2 .. n :=:~ e \I e ~c d i 
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Fiskeinteressene pa elvestrekningen er liten. Gcunfiske er del helt 
slutt med og det er få Dersoner som fisker med stang. 
te u l t i ~v eT i n C} sti l t. a}~ k 2. n [td<. e l:; r u ]·~:3 "V c or ,j i e rl . 

2.5 

Det t.as vann til 'v's<pnforsyning 
deler av Ringcri~i kommune fra 
nedenfor Svine[o~~. Vannverket 

for HØnefoss by og Øvrige, sentrale 
Åljct.lsel\/a ved Hofsfoss, Cd.. 2,5 J..:.n"l 
forsyner ca. 18000 personer og det 

, 
orT[ o.. 

etablere ny vallnkilde for dette ornr2.det med et grunnvannsanlegg pa 
KilE-Ifl{)E:L r ca. 1(5 kili TlordVt"'--st fC1r I--i~~n:3f()s~:. [)et~ f.:r "] dcrlnr~ [()1~birlrJF~~:3C 

bade planlagt anlegg for naturljg grutinvannstilf~rsel og kunstig 
infiltrasjon av vann Ira Bcgna/Adalselva. Beb~ggelsen l omrJdct ved 
Hen r Cl r sy'" nes ~~ t CJ r tse t t. I l' .~ r· r i \J !~~ t ~-=: l:J :.=) 3~' ~~'. L: r 1.' ~-l ~ ~ r~ 2- c. l . 

LIl -l, i 
',-~:,: -

H&:lir-lglJ:'/ er d7~'-L ;J.tb-:/9:-1 c~. ;=;i~:logis~'~-·~~j2E·~~~~J-'. 
:.r= r l:.i lJ f-':. b Y I-J q r-_~ Ise Y-l ·v e (} H 2 n 9 c; r ~l (J J-.~ S c\ dir t-~ }-:. t~ L' L t l Vc~5sc:lr~iget! 52ri..19 

del foruren3nlnger fra spredt beby~g~ls~ 
in-=Ju:.:;tri~V"irJ:..;:;()r;.;l-~et l (10rl n~:,~;j.·c. c.~cl~~'n, 

-, , 

[Jet 

til 
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2.8. Jord- og skogbruk 

Tabell 2 1. Næringsmessig oversikt. 

.Ringerike kommune 

> dekar 
Jordbruksaleal, daa 
Fyod. barskug, daa 
Prod. lauvskog, daa 

Sto:cft:, antall 
S 6. u c, q l c~:-[( I a ri t 2 l ~ 

l~reCil ::;c,n-l L_c-ll-i -V"'::J..tL'j(:::'~ lr:.~l.d 

<tl k s i ~3 tel' c ~l cl c." Cl l i l e 9 q I cl d,~ 
N~ttoinntckt landbrGkct 
O 'J e r 9 (J ~o (a 11 t , tru}.~ ) 

q~ 
I -' L) 

8GO 
76.200 

.080.700 
9.400 

74 

9 349 

1 /1 -I 
I"-J: i 

00 
-' -' 

, 
Det er betyd~lig~ 
ut b:z! q q i n (; 5 ,:J t-:'l::' .; :~l f-~ -t..' 

h';'<l1..~;~ C~·.] L; L -L.i ve 
l ,==- ~ '1 IJ::: :=l~ '- :] n '_L e l c q s (~ c_1 !" i-~- ~t J l-: -'U~ Ei .:~ 

Cl l-~ ,_~ 

, . 
2.. J. '. c .. 
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3. l 

3.1.1 

3 - l 

VASSKRAFT PROSJEKTENE 

~ggingsplaner i 043 Drarnmens\'assdraget 

Det p12nlagte kraftverket kalt Begna kraftverk Il vil ligge i 
J.~dalselva ca .. lr km nord for HØnefoss i Ringerike kommune. på 
denne elvestrekningeD er det to fall, Hensfoss og Svinefoss, som 
i dag utnyttes av henholdsvis Hensfoss og Begna kraftverker. 
Begna kraftverk Il vil utnytte begge fall i en utbygging. 

Planens hovedtrekk: 

Begna kraftverk Il vil ved en ca. 1,3 km lang avlØpstunnel ut
nytte fallet i Hensfossen og Svinefossen og gi en maks. brutto 
fallhØyde på ca. 33,6 m. Vassdraget er tidligere regulert for 
kraftproduksjon og nedbØrsfeltet ved kraftverket er ca. 4849 km2 
og den midlere vannføringen er ca, 92,9 m3/sek. 

Planen forutsetter en heving av overvannet i forhold til dagens 
situasjon med ca. 0,4 ill for å redusere isproblemer ved inntaket. 

De gamle kraftverkene er forutsatt å gå frem til idriftssettelse 
av nyanlegget. Vurdering av de ga8le anleggene SOD flomverk er 
ikke foretatt. 

Ved beregning 2.'1 utbyggingskos tnaderl 
t2.tt hensyn til produksjonstapet ved 

tor ny utbygging 
at de eksisterende 

ei: de t 
kratc-

verker legges ned. Det er da antatt en gjenværende teknisk leve
tid på 10 år, regnet fra nytt kraftverk kan settes i driEt. Det 
er regnet med en årlig middelproduksjon på 159,5 GlIh ved eksis
terende kraftverker og ~rlige driftskostnader er satt til 
1,8 mill. kr. Nåverdi av denne produksj onen er beregne t til 
226,4 mill. k-:::. Det er benyttet energiverdier og kalkulasjons-o 
rente som for det nye anlegget. 

Begna kraftverk Il 

Eilag 3.1 Kart av elva 
Lengdesnitt Bilag 

Hoveddata tor anlegget: 

Installasjon 
? rodu:zs jon 
Utbyggingskostnad 

37 !.f\' 
200 ,3 G~'1~i 

138 mill. J_~ 
"-L 

Kraftverket vil utny-tte et maks. brutto fall på ca. 33,6 m ::n.el
lOQ inntaket oppstrøQs Hensrosse:l Os utlq)pet nedsceoms 511i:12-
rOSSED. Kr-aftve:-K2t blir et anlegg i fjell rned Cd. 50 ill tryk.:-(
sja.~zt og Cd-o l350 IT~ avl rbDscUEI'..21e 
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3.2.1 

3. 2 ~ 2 

3.2.3 

3 - 2 

Eksisterende damanlegg ved Hensfossen !Ilå utvides med en ekstra 
flomluke for å tilfredsstille dagens krav til flomavledning. 
Dette skyldes i hovedsak at kravet til flomkapasitet er øket, 
men også i noen grad at det nye kraftverkets inntak vil redusere 
eksisterende flomkapasitet. For å oppnå tilfredsstillende isfor
hold ved inntaket forutsettes en heving av overvannet på ca, 0,4 
m. Dette fører til at eksisterende damanlegg med luker på Hens
fossen må rustes opp. 

Tipp ror tunnelmasser tenkes plassert delvis på gaT_melt faorikk
område nedstrøms Svinefoss, delvis langs av elvelØpet oppstr~ms. 

Hydrologi - Reguleringsanlegg 

Vanamerker 

I vroduKsjonsberegning er følgende vannmerker -for perioden 
1931-1960 benyttet: 

Yljeoset, \~ 1096 
Vangsmjøsa. lokalt 
Oy-angen, V11 44'~ 

Strandefjord, lokalt 
Abj Øra 
Killingstryken, lokalt 

r-i2gas i:1 

t(rs..ftverket vil ben~!tte Begnav2ssdr2.s2_cs eksisterende reguler
i2gsmagasin som samlet utgjør et netLo magasinvoluill på 
738,8 mill. m3. Det er i alt 17 reguleringsmagasiner i vassdraget 
ll~eci Tisleifjord som største ITl2g3.sin sed 123,3 ~ill. ID3. 

Ned~JøT=21t 

teltets Soesi.fi~.zL Nidlere avlrDp 
I12'In krIl2 a111r~p 

1/ s km2 ill / s mill TId / år 
------------------------------------------~--------------~---

y l j eos e t J VL'f l O 9 6 
Vangsmjøsa, lokalt 
øyangen, \l"'1:i 4~9 
Strandefjord, lOKalt 
Abj ora 
Killingstryken, lokalt 
Sa2sj1Jen 
~{2DJ lokalfelt 

62,1 
~03JS 

251,0 
11 00,1 
835,4 

1953,0 
64,0 

1.30 1 0 

~ 1 / ..)..:.... ,o 
" ~ 

..::...,' ~-+ 

29,8 
15 , l 
19,8 
17 ,8 
17 ,8 
l3 ,3 

1,96 
~lJCl," 

7,46 
16,62 

62,0 
3~3, l 
235,3 
524,1 

16 J 59 522~7 

34,78 1095,8 
1,14 30 J O 
3,29 lJ4,0 

92 , 33 2923 
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3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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VannfØring etter utbygging 

Vannføringen i fallene Hensfoss og Svinefoss vil berøres av ut
bygging som fØlge av Øket maksimal slukeevne i forhold til 
eksisterende kraftverker. Maksimal slukeevne ved eksisterende 
Hensfoss og Begna kraftverker er henholdsvis 88 og 80 m3/s, mot 
130 m3/s ved Begna krafeverk Il. 

Elvestrekningen mellom utlØp Hensfoss og inntak Begna har i 
dagens situasjon nonnal vannfØring. Etter utbyggingen vil strek
ningen ha vannføring i perioder hvor tilsiget er st'prre enn 
driftsvannfØringen ved Begna kraftverk Il. 

I produksjons- og koscnadsberegningen er det ikke tatt hensyn 
til eventuell forbislipping. 

Vannveier 

OverfØringer 

Ingen overfØringer. 

Driftsvannveier 

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt Falltap 
(m) 

Inntak - krafcstasjonen Trykksjake 50 60 

Kraftstasjonen - utløp AvlØpstunnel 1350 70 

Fallhøyder 

Begna kraftverk 11 
----------------------------------~~--------------

Overvann kote 
Uncervan-:-l kot e 
BrJtto fallhØyde (m) 
Netto fallhØyde (m) 

+ 147,1 
+ 113,5 

33) 6 
32,3 

O 7 , -

l , l 
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3 .4. 1 

3 . 4 . 2 

3.4 . 3 
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Kr aftstasjonen 

Teknisk~ data 

Turbin 
Kraftst asjon An t all Type Sluke- lnstal Bruks t id 

e'/ne lasjon 
m3/s Hil eimer 

Begna kra f t-
verk Il l KapIan 130 37 5400 

Manøvrering 

Vassdrage t e r fra tidli gere reg ule r t for kr af t produksjon, og de 
kraftver k som i nngi r i denne pl an mi tilpas s e seg de n vannfØring 
oven- og nedenfor l iggende kraftverk beny ;:c er . 

Beregningsmetode for produ~sjon 

Bardals skreddersydde BEG~lA -program er beny t te c til å beregne 
v2onforingen i elven ved Begna Kraftverk ov er en JO års-peri.ode 
(1931 - 60, ukedata). Progra~~et ble laget i samarbeide med Foren
ingen cil Begnavas s dragets Regul e ring , og består av 20 magasin/ 
ve r k - enheter . For hvert: magasin er det lag t inn ca?pestrategi i 
overenssceillIIlelse med p rakt i sk dri f t av magasinec , og d e t er t2.tt 
hensyn t i l krav ei1 æins t evannforinger e t c . Ukeda.ta ror 6 vann
merker er benycte t. Tilsigsserien t i l Begna Kra f cverk produser : 
på d enne måten er så benyttet i en enkel detaljmodell for bereg
ning av produksjone-: i nye Begna , gamle Begna og 2ensfoss kraft 
verker . 
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Data for kraftverkene (uten restriksjoner) 

l. O TILL0PSDATA 

Nedbørfelt (km2) 

Midlere cillØp inklusive 
flomtap ved inntakene 
(mill El3/ G'rih) 

Hagasin (mill nU %) 

2.0 STASJONSDATA 

Hidlere brutto fallh. (m) 

Hidlere energiekvi. (kWh/m3) 

Installasjon ved midlere 
fallhØyde (i'nn 

Haksimal slukeevne ved 
midlere fallhØyde (m3/s) 

Brukstid (timer) 

3.0 PRODUKSJON 

Hidlere vinte:-prod. (GITnl år) 

Hidlere sOillIilerprod. (Q·Th/år) 

Hidlere produksjon (GI,0J/år) 

4, UTEYGGINGSKOSTNAD 

Utbyggingskostnad inklusive 
7 % rent~ i byggetiden 
(kostnadsnivå 1.1.82) (mill kr) 

Kapitalisert produksjonstap 
ved nedleggelse av eksisterende 
kraftverker (Qill. kr) 

Utbyggingskos tn,:!d (kr /k~~rh) 

Kostnadsidasse 

Bygge tid (ca år) 

5.0 XEDENtORLIGGENDE V~RK 

( l) S e ~:a p. J. 3 . l. og 3. 8 . 2 

Begna kraftverk Il 

4849,4 

2928/227,9 

738,8 

33,6 

0,0778 

37 

130 

5400 

102,8 

97,5 

200,3 

138,0 

226,6. 

1,82 

IlB 
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3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.6 
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Anleggsveier. TiDDer. Masseuttak. Anleggskraft. Samband 

Anleggsveier 

Bilag 3.3 

Strekning 

Tipp 

Eksist. vei - inntak 

Eksist. vei ved 
Svineross 

Eksist. vei - avløp 

Øvrige transportanlegg 

Lengde 
(km) 

0,4 

0,3 

0,2 

0, 3 

Ingen Øvrige transporta~legg. 

Tipper - Masseuttak 

Bilag 3.1 

Nybygging/opprustning 

Nybygging 

c7ybygging 

Op-prustning 

Nybygging 

Krafts-casjon Ii:ed trykksjakt Clg avh'lpstunnel vil føre til score 
utt2l-c a~-I" steinmaSs2r~ RO'leddelen av st:2inmassene er tenl:'C utlagt 
på gammelt fabri~.zkområde nedstro"CJ.s SvinefoS3. D2t Y2sterend"2 er 
tenkt plassert P2 
S·v'inefoss. Tippen 

p2.~c~i'~r 121' __ gs el"/21 cbpec m'211cffi Hens:oss og 
er planla.gt: 1.2"[IOrIJ2C slik 2t den fct;yer S2g 

besL: rnulig inn i terrenge-c ~ 

Steinmassene vil egne seg godt ti~ videreforedling ved knusing, 
Utbyggingen krever i~ke 2pning av nye massetak. 

Anleggskraft - Sacband 

A-r.:.leggskraf[e'n ved utoygging2-:1 ten~':'2s levert fra E2flsross og 
Begna kraftverker. 

KODoenserende tiltak 

på ~lv2strekningen fra h2ESfo3S til S'\7ine:os:3 """il i~~2:e utbyg
giDg~n f?r2 til e:"1dring 2'! -jan=1speilet (forutsat-c at d2~en ',lee. 
Svinefoss ~oldes iscand) . 
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3.7 

3 - 7 

Restriksjone::-

Det forutsettes at eksisterende damanlegg ved Svinefoss beholdes 
slik at vannspeilet oppstrøms opprettholdes" 

Innpassing i produksjonssystemet. Linjetilknytning 

Utbyggingen vil føre til en vesentlig Økning av energiproduk
sjonen SOm i sin helhet vil g~ med til ~ dekke selskapets eget 
kraftbehov. 



3.8 

3.81. l 

3 - 8 

Kostnader pr. 01.01.82 (7 % rente i byggetiden) 

27 Begna kraftverk Il 

l. Reguleringsanlegg 

2. OverfØringsanlegg 

3. Driftsvannveier 

4. Kraftstasjon - bygningsmessig 

5. Kraftstasjon - maskinelt og elektroteknisk 

6. Transportanlegg - anleggskraft 

7. Boliger - Verksteder 

8. Terskler - Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

ll~ Planlegging - Administr2sjon 

12. Erstatninger (ervervelse etc.) 

l') 
_..J • Finansieringsutgifter 

Sum utbvggingskostnad 

Kost:ladsk1asse I: 0,69 

Beregnet etter midlere ~rlig produksjon. 

mill. kr 

7 ,2 

0,0 

28,6 

14,1 

59,3 

l ,7 

-0,0 

0, l 

Inkludert 

10,1 

7 ,3 

0,0 

9, l 

138,0 Gill, h 

Økonomi Gill. kr 

Verdi av sO::J.Derproduksj on 
2 x 97,S 

Verdi av vinterproduksjon 
3)5 x 102,8 

SUCl 

- Driftsutgifter kapitalisert 

Brutto nytteverdi 
- In"v--est-=ring 

Netta nytteverdi 

ved eksisterende kraf:verker. 

195, O 

18,4 

S36}4 
13.3,0 



3.8.2 

3 - 9 

Nedlegging av eksisterende anlegg 

SamfunnsØkonomisk betraktning 

Den samfunnsøkonomiske kostnad ved nedlegging av de eksisterende 
kraftv'erker :.-ten::3foss og Be.gCla er satt lik den inncek.t krafeverk
ene ville gitt ved full produksjon i gjenværende levetid. 

Gjenværende levetid er her satt til 10 år fra det år et nytt 
anlegg settes i drirt, Produksjonen for de eksisterende anlegg 
er satt til 159,5 GWh, og det er benyttet samme energipriser og 
kalkulasjonsrente som for det nye anlegget. Driftskostnader ved 
eksisterende anlegg er vurdert i samråd med selskapet til 
l , 8 mill. le nr. 

Sum utbyggingskostnad, nyanlegg 

Tap ved nedlegging av eksisterende 
anlegg 

Sum 

Kos tnad kr /kr,'I'h 1,82 dvs. 

Kostnadsklasse Il B. 

Økonomi 

Brutto nytteverdi, nyanlegg 

- Investerin; 

- Tap ved nedlegging av eksisterende 
anlegg 

Netto nyt:everdi 

mill. kr 

138,0 

226,4 

364,4 

536,4 

138,0 

172 ,0 
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4.0. Virkninger for naturmiljØet 

ArealkoDsekvcDser 

I'ro::,jektet oiT,fatter bl.a heving av VClnnstClJl:=1en mt,c1 0 1 4 m ovenfol' 
I-Tcl--"3 I c.;:: s . Det.te ~1il llei.-"'pe =(pre til nedderrlrli'ng 2~~\J areL-1.1ene ( men 
(1 r e 1"1 e r i. ri 10 ~; f () r h C) l cl c: 11 C k cl. fl l) l _l d ,:l.r l .i (;\ ~~ r ~' f Cl i:: J - 4 C) (J ,J ,~L m i-=\ c1 [) r o rJ li k -L. i +.J ~: .. k~ 0 "J 
(>q dir~:bELr/d~;-r}(et Inal~k. Tipprnclsserl~ vil l llP\jert rd.ll ~nidlertic1i!-], 

le.q(~i·:=' t1c:sla(J P,::l ~~'t I...=tYE:·a.le ::~'l!r ror det E-..'Lsisl.c'renc1~~: E:::·.gl·iC~ J:raft.vt.:,y}'. 

r·, 1_ 
'--' ' __ L 

,-o ~" __ .. ." -J.:._ ... 
1_.' V:·...:.:.li...:.... \..)...!..... 

ornr~1.cl(~,t I 

ei e t :3 C:lli 

Ilt ,.~. c1 UI"ln ta k. 
~r tilfelle 

Ei l: -:: u ~:. _L -L e. L: ~_ b '~l 9 ,;r i ~ l ; :~ l=' l: !"::,I.~ =; C:' J.: t ,~- t 
1: /.J j.' C ~ O~J i :~}:.e :EC)~" he,] cl 

'-' . 

:l_~t:ijc-l: ,.(e '; I.,j;; ~ll_':J.-f: 

\ . .i. :, t '_ l C il . 
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l. _ 
llct 

til 

f'" " 

J. ri > ~~,2~ J~~' t. r< 22.1 C-: li i (~'. ::. ~- t-~.' f·· 

.l r () s s .~ :::: t ~~ r::~ .:,.~ ri ..L r~ ~J i-=', i l t~· ~,J .~ 1 
-. ~ c'l t 

- . ~~I j ",] :.. ... J "1 " ,".' 
• ..1.. ~ I '-;; , . 1 . :_-~ '.-' C' l_ 

ri 1- .:':-1..' l .. l 

.!,:;: 

1"\.0(:: l Cl. ·,·/er f-.: I inc:-.] 

or:~råcl c: t [lte 11 OIl~ 
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J~, .~.; 11 c~ .,-' 
, , 

1- _L 

r : 
-!... '_c.l. _.L J. 

...;. ~ l 
L. _L .L 
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~ t _. ~ '_ 

.-J., l 
u.t::. '-

~-, c .. :,' 
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t () 1. i g g 2: \; gin 9 r i fl d u ~ ~,r i 2.. Il l t:< q (J (; ter \/ i l e. ri n yr u t.1J y 9 9 i ri 9 Il e p p e fØr e t i ~ 

nye eller større konflikter Det forutsettes da at det ikke blir gjor J 

Inngrep ~ ae verneveralge delene av Kile~oe~. Det forutsettes og5a ai 
de 2. r ~L o it,::: er c s sl iJz de mulig l 

landsJ...:a.pct. 

I{orlr l ik tClG1rAd el~ 

Utbyggingen kan komme l ko~flikt mea verneverdIge deler av ~ilemoer. 

4 r T.: l ..!.
_..!.. '_o 

l 

:, _-,-,~ ~ ,-::;..:.. ,_ ....... r , 

'~-L. " 

.-. 
'-" '-~ '-

'- , __ 

.~, ,- , , ~.. , 
J. ~, 

. ~ l .~_-, .' . ::._ ' 

l', ::-
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J.-.:c!I1cJek\/(~n:3er fO_L vil.tint-r~l~'eS~~~·n{-~:, ~llcT bl·u}~::\-·t-~1-·cli.f:::il l tilk.ny-t.:ni~~\:l ,-J l 
d Y l' Ec: l i v c· t I c1 a ro c d cO' t l j b~ f o l: ly~' i'l c: l cl f CJ r f:' v c n t Li E: 11 c k Cl n ::; c ;.: v EC: n 5 c r S o iT 

fØlge av hevingen av overvannet, 

Kompensasjonstiltak 

at damanlegget ved o p pre t t 11 C) l Cl e:3 . 

(Svjne~oss) bedrc3 ved at vdllngjennomstrømningen ~or sto~e deler av 
~l r e t Cl P 1J l-l >f" rer . 

4 

o~prettholdcs l og ~CG ut E:}:si~~crcndc da~anlc;g ved S\'inc~Gs: 

beholdes. De nye reguleringsp1211cne vll s~ape minimal konfl~kt ~~d 

~.i l at 

? -: 
l_,.l', i ____ .... ~ .. '",,:: 

....... ,-, i~ - .......... - '-"" ,- ,,-. '" -, ... ,.::: ~ .-, ___ , 
_ C J... C ..:.... ,-~1. i C' :-..:-. IJ C J.... "-l J_ C .:.. ~ ... ',.:~ 

7",. - ~- -/ ..... 

l ,~ -....:. ',-,,- J _ ',.. 

'.' ~ i.1- l ~ _' 
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, .. '-' 

) ~ . 
~ ._ '--" : l,: 

" I : ... 

• 1 

l l. 

1, " ....... ,' .. '", _ 
/ -... '_.' ;.; L tl , ' __ l ~ -.:~ 
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4.6. Vern mot forurensnlng 

Otbyggillg av et felles vannkraftanlegg pa strekningen fIa averV2nn 
Hensfoss til undeIvann Svinefoss vil fØre til at det blir vesentlig 
n~in.dr:~ gjer1ru)m=-~tr9-:;rrtnil:g 2_V 'variD l o::-0.T2det. Tn~llom fOSSf-~nc'. < ?CJ:--=-S(~~_ t 
kloakkutslipp til dette vassdragsavsnittet vil 

o'g uhygeni s}:e forhold. [) E' t rnl~ 

\r :::: 5 e r"l ~_ l i 'J ;.~ 

f Cl =- u 'C s e -~ t -=-' ~-

}~ .. 1 o 2. l: }: c .. :1 l e,~ 9 
kan rr\uli(jerlS 

ved MaDserud. Heving 
erlkel te 

kloakkanlegg, men det forutsettes at også dette området blir 

derl 

Jordbruk og skogbruk 

1 
.. I ~ ~ 1- __ .-_ 

-l .-
~ ,l '-..:: '-..-l -'- !' _ . I 

, , '_. ~- -/ ~ .. t ,_ 

'-o l 1-
,- " 
'- '. r 

,- -l_ -, ,.-, .-~ 
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- , .. ,-.", ,-- ~- - ~-. - -. ',' 
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". -.l 
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~ '-- - . '--, 
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Komperl:::;as jonstil tak. 

Det. er ikke mulig ti unnqc\ de negative virkningt,r aven 
Vei 11 n s l. Cl. n c1 ;:.:; 11 e \[ i :n q p ti. 5 tre k ni n q en. l~ o [li p e rl S (~ :::; j C> ['l sti l ~. 2 .. k 
utenfor do berØrte arealer. (Erstatningsdyrking. ) 

E 11 U t b Y 9 9 i. n (;.J rn E: c; som antatt ovenfor 'Jil 

, 
rna 

lccndbruk. Str,I:LS-C. IlC9c1.t.i.vt utsla r] vi] 

kornTI\,~ 

reduk::::jr:':;l! 

1,-; ~:: llii n dr e c.' i c: neJ. OTI1ITl c 1~ ;:, C)::ll f'. 21 j f ,~L 1"1 r:...,;J ::-_; a t. te pr (j(: U}~ :", j Cl rI :::.; rn u ~ i C;J l"L e. L c:}'- 1.~ .. ~', 
.~ ':) r ho ld. ::; 'v'~.:::' ::~ t o I t~' c1 ,._12 r ,_=:i. \/ C i C ll\=~\=/I:~l~lC :"1 ~~ . 

T L ''':~ l! :=, ~. 
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dr. 

Fordeling av arbeidsoperasjoner pb årsverk 
a rll eg (; ~3 1.) e r i c' d E' Il . 

faser 

~,"ntall rcLser l arlleg(;r::,perioclel1 

arb 

Kraftst lfrgater ru.V. 7 C) 
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J. 
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'J L 
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Anlegqs~a 
'I -:-) 

5 
27 
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46 
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4. 2 5 Befolkningsutvikling 
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Anleggets bruttoformue er beregrlct til ca. 208,2 mill.kroner 
hel e n 2 Cl ::; 1 a :; ~~ f c ~_ t_ et]. i 9 q ~ ~ l R ~~ n cj' c r ~~ }: t~ J:_ (l n~ 7i.·l ti rJ ~" 
s:k2.t.t.·~='illrltek·~;~·r .tO:L cerlne k02lilu:-~e.n vil ut<Jj(.f_~-r:~~ 

Formueskatt [r0 kraftanJ . 
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S. OPPSmiJJ1ERING 

5.0. Utbyggingsplan 

Den foreliggende utbyggingsplan går ut på å bygge et nytt kraftverk 
for å utnytte fallene i Hensfoss og Svinefoss i Begna. Kraftverket 
vil erstatte de ek~isterende kraftverkene i dette området, Hensfoss og 
Bcqtla. Det er mulig at disse anlegljene kan bc::nytt.es som flomkraftverk 
etter at. det nye kraftanlegget settes i drift, men dette er ikke tatt 
med i produks jonsbf:'regningen. 

.., 
Ved Hensfoss hd.r Begn...1./Adals~::lva et lH.'db!f').rf(:'.:l.t på 4849 kn,L, ned en 
midlere vannfØring på 92,9 m~/sek. Begnavassdraget er regulert ~ 
f'=Jlbiti,jt:,.:l;::.:e 1l": C: Cl tidligelot:' l:raftuttygging c,:;; C1f~i... t:.'T el! nl':l..c;c~S.1L.l.-'lc<~,r:.'r;L 

l):t t:~ ;J.. 2 5 ve cl I-f e!"1::; :[ () :3:3 ." 

Det. foresl;:"::- nft utbY<Jd et nytt. BC;:j1Ll }:r.:;.ftverk, beliggend.: i fjc~ll V('C: 

Hensfoss, med inntak ved overvann Hensfoss og utlØp i elva n~denfor 
Svinefoss. Det nye kraftverket fål en innstaJlasjon p~ 37 MW, m0d eil 

bereljnet produksjon på 200,3 GVlh pr. år. De eksisterende kraftverkene 
1"1a.r erl produk.sjCJl1 P~l 159,9 G~'lJ-i pr. å~r . ... ...rcd Tl~idJc:r(~ ~vrc!.nnf<tjring, ~~li]: :;.L 
n:-z' kraftproduk:o:jon ved utbyC}qi.n9 i henhold til de fc,reli<j'-jencle pl.:.i..nc;]" 
blir p~ 40,4 CWh. for det nye kraftanlegget er beregnet til 138 mill 
kr., O'} dette glI' en utb~79ning5kost.:nad på. 3,42 kl'. /n';h, tilsval .. ~tlJr~ 
kostnadklcissc IV. 

D~J30rn gje~værende levetid for de eksisterende k~aftverk SE:t.tes til 
226,4 mill kr., og dette gir el} sdffilet kostnad på 364,4 mill. Når de 
~: u m l ~ d e ~ o ~ t n Et cl c' l· cl c l c s p it til=: reg n L' t: I ~: o t. a l p r c c: 'Ll J: ;; j c; ri I bl': 1: cl e t, c ri 
utbY9gingskostnad på 1,82 kr. /KWh'. Dette til::;vdrcr kv:;t:n';i.c]S\l"t:::-.:>-: :::r 
D 
1..' • 

\7~nll~~;t2i.rJd(·rl i elTJ,s ::'~}~'lJ {leVeS l'n€(1 0,4 Tn Gver1fo.1:' jrl!·ltc.i.}(::;,:] ... :tlrln~:::,n '":jl.'j 

EE:nsfL')ss. \ld.nnfØrin{;5forl101deI1f~ i cjel1rlC: dL~lell a"v~ \/d.S:3dr;~lyct l.Jl il 
i In i cl ] t::}' t. i (~ ~:~ t ~_. t_: 11 dl- (: t t il; (: (1 unn t C.l }.:. cl. v .~~ t. (1 :,~: t }~,.:.; n l.~.l i. L'~' (. ~ ...:'~ ~i ::, .r ,_o 

"vailrlstci.n:j i flciTr'i)eric)GC'll. I OI!ll't~clC't ulc:lJ·.)[l I{ell:~1-\::.:-:~:~ c·,;; :~:~\. ... i:l:j2[(;·.~~·: Vj,i. 

(let L-;li (·t (;rnr!tde rned ::;\,Ta:rt lit.cn vc!!1rlf:/;}·:i.r:;~!1 rnC11 ;·:-I~,-'c1 et ::-:::abiJt 
vannspeil. Det rnA forutsettes al det blir fastsatt vilk~r om rnirI3t~
vannfØri~g i dette vassdragsavsnittet. Det vil cllc~s tli 2:1 viss 
utspyling i flornperir:,jen. NE.'der.fol S·,i.Lni",f,:,::::S bl i~· dc-t i~1Jeti \rr::5C:~11.:li.;!c 
enringer av vannfØringsforholdene. 

Det, t; l i r i rl g (~ n e 11 c1 r i 11 9 i va ri n t E' n~ r:: C: 1: Cl L .~ J f C: l' L Cl l cl L' i H~' o :. ;'_' f c' ::: h c! l (: ',:" t'll~ .l 

inlltaksl)d_S~3erlqct blil b~='cll''':: ~,::'rllt i.3rc}1'11.(-ilC1(·t'a:.' iJt;i ::';, .. !,~;L;,. Cl\I~.~:·.:;trf.:.~J:':litij j 

da.;;. 

;: l .. l i :~, f C,: :: 
,-
! I.,.", 

, 
l,. r' \,' I ' ; ; L ~_ .. ; li, ' 
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lavere lufttemperatur og noe tørrere luft, (noe mindre frostrØyk) om 
vinteren. 

Naturvern 

Lokaliteten ligger l et område med typiske breelv- og elveavsatte 
sedimenter i mektige lag og med vegetasjon som er karakteristisk for 
denne landskapstypen . området e~· st.erkt på virket. av kraftutbygg ing og 
andre inngrep. Flere lokaliteter på de til9:rensende sandmoene ET 
naturfaglig interessante. Særlig gjelder dette nordre deler av 
Kilemoen, med fint utviklet dØdis- og deltalandskap. Dersom ny 
utbygging ikke medfØrer iJlngrep i vErneverdige deler av Kilemoen l 

synes det ikke å foreligge vesentlige konflikter med 
naturverninteresser. 

Friluft.sliv 

Det aktuelle elv~avsnitt.ct er allerede påvirket. av kraftutbyggin~ og 
andre inngrep. ~ilemoen i nordvest utpeker seg so~ et særpreget 
omr2'.de ut fra kv",.:rtærgec,logiske for~asjoner. områ.det. h.:u- gjennc:rr'9~;2;1'~C 

liten verdi for friluftslivet. Den foreslåtte utbygging endrer 
v&nnf1ringen i elveleiet mellom de to eksis~erende kraf~stasjon~I. 
Sp'{irsmå.let om min:3tevannf[,lIring må vurderes. 

Vilt og jakt 

Den berØrte elvestrekning innehar ikJ;c noen spesielle kvaliteter som 
medfØrer at det er noen rike forekomster av hverken pattedyr E~ler 
fllgl,cy. Det }~ctn d:::·f(;r i]::}~c si~·::; .::t ~,txe}~llirlgE'n li 2. 1." ['lOe!; '.l.i}tfa;11~i9 

verdi utover det ordinære. En utbygging som plJnla~t ~ynes d~rfor itkr 
E.l. },:: CJ;riIH t.? i }: c}rl f l i].c t. 1~l:~(1 i Tl t .. E'·:r (';:,? :-:. ~·l (- r:,-~. c} ~=. ;~t \i j .1 -to f Et 9 J j i;! E :::: . .:. cl t~ 11 . 

I Ad(~l :;t-~~l \'[1. ved Ht=:n firlrlGS dt:·-L. 1.1~:'~.t~n~j(':r av q"irr et~ I si}:: I clbrio:r eig 
)-lJr;_'='S.n"lE_~. D~'"7+-·:,r"".;Jr:-~";'" .1Tr "'":'~Jr-~"'" ~ 01 J ,1"'-" _.,t .• {-)('" '-1.'1.- ~.'~- .::--J :-..... ~,.;..L.(i.·1 .. r·f.;:~1 ::::-,-(:" ,'::"'.:; 

";1. ___ u'- ..... ,L.I_ .. ~.I:.".A.· __ Ll. <...'J ~.'l-·_·;::)-!..'-·-1..L, 'Jo'....L...Lt_L -:::I..:J r. .. 'I...-J... "'-'l-~_/.L _ _ ....... - ...... -"--J 

kvaJitcit er under middels god. Kvalite~cn p~ bra~m( og abbor er noe 
bedre. Fiskeressurserlc blir lite utnyttet i va~zjr~gct. De nye 
reguleringsplanene vi] ikke skape konflikt med de ~ksistercnd0 
fiskeforhold. 

Va fm f o l' syn ing 

~·'?:;'11rl til ff:iT1efc>ss(i;r:l-ådet telS fra Ad.:.=tl:::c:l"\":å V (-(-! nl_,r:: 1"'>:'"':'~1 n,-"d;_:trIj10~_':.~ 
Hensfc>::;s og SVirl(;f.c~ss, [;f.:.'t ~:r pld.n€--~r \)Ul å fly"'t,tc \;; .. :tnni.rln"t-; .. l..J-'..t=:t i.il 
sto:re lif,·srr.asst.:'fcJreJ:"Cirnst.c::r l?~ l<ilf":"iI(n':'1J l i Ilt.,'frl-l(:,t :~':'rl I," ',' I:l_ rl;;f(=i;:-:~ p!. ",'j ri';; 

av v;:tnnst.:.anden oppst:røms Hensfoss med 0,4 cm kan f'~L en vis:::; betydnin'l 
for gr lnrl'fantlsfcJrllDlclerle i c~mrl..~dt::\t f rnen vi l ij~]:(· f,.9L !iCd:'n tH=·~ 2T,=1n~ ng fCl~r 
det pl.'!..:ll<.:tg~(; g:runnva.rHlsc'tlllegq, .. 7~. 
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forbindelse me forurensninger fra lokale utlØp i området ved Hensfoss 
;Svinefoss vil bli drastisk forverret ved utbygging av et nytt Begna 
Kraftverk. Det må forutsettes at det blir utbygd avskjærende 
kloakkledning for området, slik at bebyggelsen blir tilknyttet det 
kommunale kloakkanlegget ved Monserud. Det forutsettes samtidig utbygd 
felles vannforsyningsanlegg for området. 

Kulturminner 

Det er muligheter for å finne fornminner. De kulturminnene fra nyere 
tid som nå er kjent, er fra 1800- og 1900 - tallet og henger sammel; 
med den omfattende utnyttingen av elva til tØmmerflØting og jlldustri. 
De to kraftverkene har imidlertid redusert kulturminnenes verdi~, 
Kulturminner vil bli Ødelagt og kulturlandskapet en del forringet. 

Jordbruk og skogbruk 

Det kan bli betydelig oppstuving i vassdraget ovenfor HCllSfoss med 
påfØ1gende endret IJrurmv,::':lll:::tand f()l anslaq-:3vis 3-400 do. skog og' 
dyrket mark. Arealene vil bli utsatt for forsurnping og dårligete 
driftsforhold. Den spredte beliggenhet av arealene Cj jør 
kompensasjonstiltak vanskelig. Enkelte små eiendommer blir forholdsvi~ 
betydelig berØrt, og redusert i verdi for landbruksdrift. 

Reindrif"c 

Det knytter seg ikke reindrift:::interescr t.il c:ar·J.'.:1:.::-L. 

Flom- og erosjonssikring 

Undel: fo:::utsetnin9 ,'tv ai.. <-'<lIJ (:g'Jet gis .Lj J ;::jtl:cJ~J.:e}i,; f.lom2.vl,::'c1niIJ9 C";i 

ea derved unngår flomoppstuvinq OPP:3tl'I,t,rn:3 innL..:=tkcL, 'hc·nte:;;:;; det i Jd:>c' ,.=, ~ 
(:11 ut.l)Y9gir~'J 'vil cll::.1re ~lcdn- (itJ CIC)::,jc;r!;:';~;'=;J:]-h~J~dt:..Lr_J i ve::-~ellt.ljg grad. 

T r d.ns por l: 

[let. er ingen tJ:ctnsi)c.'l:"t.int,c·'l C5sel~ l tilJ~~~1'trlir;'; 

aktuelle området. 

.l :, 
__ ~L ...i 

Erl utr:y'g,;irig c;.\l 1:..rdftf1Io;;jck.t.ct \.~il f~ bes};.:jedfn ·VJI",·:nirlg fG.r c1L:n 
re<.jionale Økonomien. Dette gjelder 09S~t for R.i.n9iO:l iLe komrnui'(" I 
inntC!l:t::::- Iformu': :::- ('0 cicndc)ffisskat.t fra kr2ftG;lil(·90(-~. J:all f2n rc:qr:<: 
med 
"it Hing,:;riJ~(' }:onllnun(~ f!ty mellom :2,1 og 3,2 mill }:l. pr. :H. Evcnt.ucll 
reduksjon ~v til~kottsprosenten tIl undervisIling og utgifter som cr 
en fØlge av kraftutbii]qir!.g:::;pro~;j,:]:t.::t kdl"J like·h .. ] n:<:.'df<t<l t' cd. 
nettoeffekten blir en d~l redusert. I till~gg til dells kommer 
i li li t '2 k ter fra kon ~; (~::.: jon ~; Cl v''J i f t. C.1: (: 9 c· \' ( , l l ~., c:] l ':: gr' ... i TI::; -!: (; r fra ;::; Ct 1,'J Cl v 
):ollsesjolls}:r,s.ft. Anlc'J9<-{:. vil under utb,/(j,]In;;:-;~)t";;.,)d("; 1<' 2 Jl~' i 
gj(_\nc)ni~~nitt Si'ss~~l:::(\ttc. C'd. -13 lit:'JSCJj-1Cl ':=:t ... r:i:igrli}:( J:('rnn\UIJ~._· (.I=! 
rE:<ji()n.:,tl [o.ri/lvrifj. Dt~'L }:I~trl :rt::9nc~~ rn .. ~r.1 f:'l~ \i.~~!"iq dJL:.i3:-:r;].:;.:::s -,'/r:d 

kraftanlegget. 



XIrnttZt Dkm OMAADEKLASSIFISERING. FORELOPIG KONSEKVENSKLASSIFISERING. 

• DATAGRUNNLAG 

Prosjekt: 27 BEGN .. :n.. Alternativ: Va~s.drag: 043 Drar:-rre.t1S vass-

Fylkolr): Buske::ud Kommune/f): Ringerike 
draget 

MaKs. ytelse IMW): 37 Spesifikk kostnad \\(.r./kWhj: 1,82 

Midlere årsprOduksjon (GWh/år): 40,4 (200,3) Xostnadsklas.:sa: TI B 

8 rul< eflnrsresse/tema I Områdets 2 Forel.epige 3 Oala- 4 Merknader 
verdi før konsek .... enser grunn-

utbygging av evt. utbys;ging iag 

Naturvern X Små -ivp C • Under fonlt 

Friiuf7s1iv X .sma ~ : :- ; ,,~, 
(' set:..n~lg C.V 2. ~. 

Vilr X 
I I Inger! C I det ,,': ir " ~')"gc 

Fisk X Inc:e" 
C 

!C- OG .,,,: ci>r. ,= 

. ;??~,( , 

~i ;s~~ ~osit-ive 
I 

Vannfarsyn;ng , " 

* " ! --3I' .. legg fo~" 

'lem mor forurensning ,.JffJ0 Sæ POSl tive * B '-'",r" _E ,- 'c _ 
Kuiturminnevern 

-
små negative B I 

Jord .. og skogbruk 1-1i cc.els r!eca+-iv;o C . . , 
Reindnft I I:ocen I", ~ 

Flor] .. oS erosjOflssi 'Hing I:-,ge:1 O 

Transport ; -'-: .'i~! B 

fs og '/anmemper3cur :'!.iddels .?'='SiLive B 

Klima S~-n2 nesati1.'e ~ I I '--

Regicnaloxonorni 

UtbyggL'!sS?rosj ektet vil '::2. æskje2.c:2 v=-rk .. ,;1L'""'lger ror Ø}:o,.o;:-ci syssel set tii'1g i c.e te::ø.L '"2 ~Dr:Tln.L'l.er.e . 
eg 

1 Om."i;ders verdi fcrr urbyqg:'ng: Ansir en klassifisering av pros;e~~området3 generelle Xiassif':sennqsn~.':k .. ~/: 
v~rd;/brl.Jk sett uavhengig av prosjextec. En slik ,Jiosjektuavhengig områd~vurdenng •• .• Meget høy ver;;; 
er et :1'Jdv~ndig uigangspunk: for kcnse,:';'vens'/IJrder ingen for tiere imeresser, f.e);s. ... Hcy verdi 
natUNern og frrJuftsliv. .. ,\.liddels v~rdj . li ten/ingen verdi 

2 rore/eulge konsekvenser av evt, utb,ggll7g: DISSe '<o r.sekvensvurderingene er forelopige og basert på en 
vur(jerliig 03'/ prosjek.tet Isoler.. Kcnsekvensvurdcflngene vil/k3n for flere 1 1'l~~resserltc.Tlåe( endres når 
(.lroslelt:el vurderes sar.-:men med andfe prcslekt~r j Sarl'del Plan. 
rQlgence kfa.$sdiseringsnøi<.xel blir on ... I<,: ' 

I ..... GE ... 
1"!J.$l lIVE 

HLf'" ... , t.. ~ l ..... cC.41 1'l: ~ic.:r 
c; I V"t SI ' )fl( ,·."OO!l S s~ ' <O""S[.(\I.(,..,S{R 5M.l ).,110OHS 5rOi'.( $fQHi 

L_ , I I I I I I I 

• .... ~ C ... fl\l~ :(O· ... .si:(\1~"'5c:;'t "'OSll'v! .lQ MSI: .\"~MS~ ~ • 
---._-

J K/,Jssdi:.eon7 av o'aragrunn/ag. 
Foiljl;nUp. '..t.IJS5d ' seflnqsn~~ '~el :Ji!f ~'UX ! ' 
.; ,\'1-:::'Jet ':delj; 9 GOd( C .~.!It!l1els O ,""l indre Idfreds$ldl~f'\Ce 



6. KILDER 

Denne vassdrags rapporten bygger på fØlgende fagrapporter (for 
opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene): 

Fagrapport om is 
og vanntemperatur 

Fagrapport om 
klima 

Fagrapport om 
naturvern og 
friluftsliv 

Fagrapport om 
vil t. 

Fagrapport om 
fisk 

Fagrapport om 
vannforsyning 
og vern mot 
forurensning 

Fagrapport 
kulturminnevern 

Fagrapport om 
jordbruk og 
skogbruk 

Fagrapport om 
flom- og 
erosjonssikring 

Kap. 3 

Kap.4.12. 

OveringeniØr Syver Roen, NVE Iskontoret. 
1984. 

Statsmeterolog Gustav BjØrbekk, 
Det norske meterologiske institutt. 1984. 

Konsulent Kari Hegvik og naturverninspektØr Bertil 
Anderson, MiljØvernavdelingen, 
Fylkesmannen i Buskerud, 1984. 

Konsulent Bjarne Smukkestad 
MiljØvernavdelingen, 
Fylkesmannen i Buskerud, 1984. 

Fagassistent JØrn Enerud, MiljØverndepartementet, 
1983. 

OveringeniØr Anders J. Horgen, Samlet plan, 
Buskerud fylke. 1984. 

Fagkonsulent Lil Gustafson og prosjektleder 
Anne Berit ø. Borchgrevik. 
MilsØverndepartementet. 1984. 

Fylkesagronom Trond GrØtterud og fylkesskogmester 
Odd LØset, Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud. 1984 

IngeniØr Jakob Gjerde og sjefsingeniør Hans Haga, 
Forbygningsavdelingen, 1984. 

Vannkraftprosjektet er utarbeidet av Ingeniør 
A . B. Berdal, 1984. 

Regional Økonomi er utarbeidet av Asplan A/S, 
Sandvika, 1983. 
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 Norderhov Sogneselskap 
 Stiftet i 1810 

  
 
 
 
 

Ringerike Kommune 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3501 HØNEFOSS 

       Hønefoss,  18 august 2017 

 

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn - Høringsuttalelse 

Vi viser til plan- og bygningsloven §11-14 om forslag til kommuneplanens arealdel og har 

følgende kommentarer til planen. 

 

Planen innebærer en omfattende omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Ringerike 

kommune. Mye av dette gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, men forslaget innebærer 

også betydelig omdisponering til andre formål, herunder boligbygging. Dette mener 

Norderhov Sogneselskap er helt uakseptabelt. Forslagene er sterkt i strid med nasjonal 

jordvernstrategi, vedtatte føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og Buskerud 

Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk. 

 

Vi viser til vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 8.desember 2015 og brev fra 

Landbruksdepartementet til kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes ansvar for 

oppfølgingen av den nasjonale jordvernstrategien. Vi forutsetter at Ringerike kommune har 

mottatt og lest brevet og at det er en del av saksgrunnlaget de folkevalgte blir presentert for. 

Vi forventer at det tas hensyn til nasjonale føringer i den kommunale saksbehandlingen. 

Skal jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar per år til 

4000 dekar per år innen 2020 må kommunene ikke bare la være å omdisponere nye arealer, 

men de bør i stor grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer som ikke allerede er 

nedbygget til jordbruk. 

 

Vi viser videre til statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging der 

det er et klart krav om at man skal ha sjekket ut mulige alternativer der det er forslag om å 

omdisponere dyrket mark.  

Flere av forslagene til omdisponering i det fremlagte planforslaget ligger ikke ved 

trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig av hensyn til effektiv og sikker trafikkavvikling 

eller transport. Ringerike har videre store arealer som verken kommer i konflikt med jordvern, 

viktige biotoper, viktige friluftslivsinteresser, strandsoneproblematikk, viktige kulturmiljøer, 

flom eller rasfare. Det er derfor helt unødvendig å omdisponere dyrket og dyrkbar mark til 

utbyggingsformål i Ringerike kommune. 

 

 



 

 Norderhov Sogneselskap 
 Stiftet i 1810 

  

 

 

Vi viser videre til vedtatt politisk plattform for Buskerud Fylkeskommune av 17.september 

2015 punkt 4.2 underpunkt 7:  

 

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket 

og dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det 

gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift 

og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal det 

erstatningsjord etableres.»  

 

Ved gjennomgang av kartet for planlagt utbygging, ser vi at det er foreslått omdisponering av 

mange dekar dyrka og dyrkbar mark til fremtidige boligområder i kommunen. 

Vi viser til den nasjonale Jordvernstrategiens ambisiøse mål om verning av dyrka og dyrkbar 

mark, og regner med at når det gjelder egengodkjenning av arealplaner at kommunen er kjent 

med og respekterer gjeldende nasjonal arealpolitikk. 

 

Vi forutsetter Ringerike Kommune verner om matjord slik at vi kan være med på å produsere 

mat til egen og framtidige generasjoner også i Ringerike Kommune.  1 m² matjord gir hvert år 

nok hvete til ett brød. 

 

Det finnes mange områder i Ringerike Kommune som ikke kan benyttes til matproduksjon for 

mennesker og dyr, men som kan egne seg til boligbygging.  

 

Med vennlig hilsen 

Norderhov Sogneselskap 

 

 

Harald Fagerås 

Styrets leder 

 

 

Elektronisk signert 

 

  

  
 



Hønefoss den 24.08.2017 

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Merknader til kommuneplanens arealdel 2017 – 2030. 

Det ligger nå to dokument ute til høring. Den ene er denne aktuelle 

«Kommuneplanens arealdel 2017-2030», med høringsfrist den 25.08.2017. Den 

andre er «Forslag til planprogram. Områderegulering for Hønefoss», med høringsfrist 

den 09.10.2017. Styret i Nordsia Vel har prøvd å sette seg inn i disse to 

dokumentene. Vi føler oss usikre på hvor det er riktig å kommentere hva.  

 

Vi sender, med dette, følgende merknader til kommunen: 

 

Vi ber om at «Forslag til soneplan for Hønefoss», ikke blir bindende i forhold til 

de nye reguleringsplanene som skal utvikles for byen. 

Styret i Nordsia Vel er opptatt av å finne gode fortettings-områder i Hønefoss, og er 

redd for at «Forslag til soneplan for Hønefoss» kan hindre utviklingen av gode, nye 

reguleringsplaner og fortettingsområder.  

 

 - Om soneplanens lilla felt, «industriområder og orange felt, «bebyggelse/anlegg»: 

 Vi ser at arealene ved Felleskjøpet er avsatt til industriområde. Tilsvarende gjelder 

områdene ved Kornsiloen og Industrigata. Dersom næringene på disse områdene 

ønsker å flytte på seg, bør dette bifalles av kommunen. Disse områdene er 

sannsynligvis fine for boligbygging, og det vil kunne avlette på det sterke 

fortettingspresset som for tiden regjerer. 

 

  - Om soneplanens oransje felt, «sentrumsformål»:  

Vi ser at områdene rundt Handelskolen, Nordre Torg, Nedre Hønengata + Nordsia`s 

vei over bybroen mot Søndre Torg, ligger inn under denne sonen. Disse områdene 

bør få et sterkt vern!! Her finnes det mange kulturminner og flotte verneverdige 

bygninger! Det er viktig at vi ikke mister dem, eller at de blir overmannet av nye bygg. 

Mange synes at noe av byens kultur og identitet forsvinner når flotte, gamle hus blir 

revet, overmannet eller mislighold. 

  - Om soneplanens grønne felt, «grønnstruktur, landbruks og friområder»: 

Nordsia Vel mener at kommunen bør lete etter gode områder for fortetting i et utvidet 

by-perspektiv. Man bør ikke ødelegge det som folk allerede setter pris på. Vi mener 

at det finnes flere gode fortettings-områder dersom man søker rundt hele aksen som 

strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen. De mest sårbare områdene burde få en 

lettere form for fortetting. Det er flott at kommunen legger opp til grønnstruktur i 

Nordre park og langs elveleiene. Det er trist at Brutorget ikke ble grønnstruktur. 

 

Områdene rundt Ullerål skolen, Almemoen og vest for stasjonen bør utredes i forhold 

til om noe kan bli til boligområder.  

mailto:postmottak@ringerike.kommune.no


 

Eikli og Benterud er også interessante fortettingsområder. 

  - Om soneplanens beige stiplede felt, «boligbebyggelse»: 

Nordsia Vel sitt område består av mange gamle og veletablerte boligstrøk. Vi har 

merket oss at mange av dem som bor her har blitt urolige og usikre på hva som vil 

skje rundt hjemmene deres, når byen nå skal ekstrem-forvandles.  

 

Den foreslåtte byggingen av Hønengata 40-44, har gitt en sjokkbølge for en del av 

oss. Den er bastant og stor. Vi har forstått det slik at den opprinnelige søknaden om 

rivning og nybygging på disse 3 tomtene, besto av 2 mindre lavere bygninger. 

Plutselig er dette blitt forvandlet til 1 gedigen høy blokk? En blokk som ikke passer 

inn i dette opprinnelige boligfeltet. En blokk som virker ødeleggende for den fine 

bebyggelsen som enda finnes langs Hønengata. Oppføringen av en slik blokk kan 

skape ringvirkninger. Resultatet kan lett bli at det dukker opp flere og flere slike 

bygninger rundt omkring i de gamle boligfeltene på Nordsia. Vi ber om at de nye 

bygningene i Hønengata 40-44 skal framstå mer i harmoni med det bestående.  

Det samme gjelder Handelskolen og områdene rundt den. Vi viser i denne 

sammenhengen til noen punkter i «Høringsutkastet»: 

s. 9 - paragraf 1.0.5 Estetikk 

s.21 – Pkt.6 i Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570 

 

 

  - Om Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:  

 

«1.  Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende 

elementer/kulturminner skal bevares.» 

 

I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull 

bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder 

Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata, 

Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + Nordsia`s vei over Hønefoss bru 

tur/retur Søndre Torg. På denne veien passerer vi Tippen der det er en fasinerende 

utsikt over elvene, og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.  

Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke 

annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende 

verneverdig og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers 

firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik 

utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden, synes vi.  

 

Dra til Drammen og se på hvordan de har restaurert den gamle industri- og arbeider 

byen! Det er nennsom tankegang, og nybygg i harmoni med den eksisterende eldre 

bebyggelsen.  

 



«3.  Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens 

kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert o.s.v.» 

 

Under dette punktet savner vi retningslinjer for hva som må gjøres av slik at forfall og 

skader ikke blir så omfattende at bygningen må regnes for tapt. I Hønengata 40-44 er 

verneverdige hus truet med å bli revet. Handelskolen har stått tom lenge og forfallet 

har begynt å vise seg. Stormarkedet er tømt og Tronrud sier at bygningene ikke har 

godt av å stå slik, o.s.v.  

 

Vi har nesten inntrykk av at enkelte eiere lar bygningene stå til forfall slik at de kan få 

gjennom sine egne løsninger for eiendommene.  

 

Vi ber, med dette, kommunen utarbeide retningslinjer for hvordan verneverdige 

hus skal bevares, slik at de ikke blir stående til forfall. 

 

 

s.11 – Under paragraf 1.1.2 står det:  

«Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved 

regulering av sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere 

utnyttingsgrad.» 

 

Dette betyr fortetting. Dette ordet har dukket opp mange ganger i samtalene våre 

med planleggere eller politikere.  

 

Vi synes at prinsippet med «en kompakt by med fortetting innenfra og utover» virker 

skremmende på oss. Vi er redde for at Hønefoss gjennom dette prinsippet, mister 

muligheten til å kunne bli en sterk og velproporsjonert by. Fortettingen bør fordeles 

og målrettes bedre enn som så. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i bykjernen, 

men det må skje med nennsomhet. 

 

Vi liker anbefalingene fra parallelloppdraget: 

  - Fortett i et utvidet sentrumsområde. 

  - Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen 

 

 

Det vi fremfor alt ønsker oss, er en by som kan være som en interessant og 

stemningsfull magnet. 

En bykjerne som kan trekke folk og næringslivet til seg. Folk trenger ikke 

nødvendigvis å bo i midt i kjernen, men man må legge opp til at de blir trukket mot 

kjernen fordi det er så fint og stemningsfullt der. 

 

Hønefoss by har enda mulighetene til å kunne bli flott og fremtidsrettet. Vi har et godt 

grunnlag. Derfor må vi passe på at byen ikke blir så kompakt og tett at den blir 

avskrekkende eller uinteressant!  

 

Mvh. 

Styret i Nordsia Vel 



Vår dato: 08.09.2017 
Vår referanse: 2013/2669 
Arkivnr.: 421.3 
Deres referanse: 2013/2669 
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 - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til 
rullering av kommuneplanens arealdel 
 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 19. mai 2017 med forslag til rullering av 
kommuneplanens arealdel for Ringerike for perioden 2017-2030. Høringsfristen er satt til 25. 
august, men er forlenget til fredag 8. september 2017.  
 
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 25. april 2017 informeres det om at 
Regjeringens forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser videreføres til 31. 
desember 2017. 
 
Det vises til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i 
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016. 
 

Saken gjelder 

Forslag til rullering av kommuneplanens arealdel i Ringerike gjelder for perioden 2017 til 
2030. Det er hele 10 år siden kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at 
Ringerike kommune er en av de største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og 
Hønefoss en av de større byene, er det derfor på tide med en revisjon av arealdelen. 
Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
 

Fylkesmannens kompetanse 

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige 
statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
Fylkesmannen samordner også planfaglige råd i kommune- og kommunedelplaner. 
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som 
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men 
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse 
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra 
følgende statlige etater: 
 

 Statens vegvesen, datert 22. august 2017 
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 Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23. august 2017 
 Bane Nor, datert 7. juli 2017 og 11. august 2017 
 Direktoratet for mineralforvaltning, datert 7. august 2017 
 Forsvarsbygg, datert 30. juli 2017 
 Mattilsynet, datert 1. september 2017 

 
 
Oversikt over høringsuttalelsene 
 

Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse: 

 Det fremmes innsigelse til manglende trafikale vurderinger knyttet til nye 
byggeområder i planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det vises til krav i plan- og 
bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning og til veileder T-1493 om 
konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4, og 5 med underpunkter. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat fremmer følgende innsigelse: 

 NVE har innsigelse til kommuneplanens arealdel med grunnlag i at fare for flom og 
skred ikke er godt nok vurdert og tatt hensyn til. 

 

Fylkesmannen i Buskerud fremmer følgende innsigelser: 

 Med bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
nasjonale jordvernføringer og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene 
fremmes det innsigelse til områdene B3, B6, B7, B17, B18, B20-B26. 

 Ved Pukerudhagen ved Sokna er et større område avsatt til byggeområde for bolig. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til et område på ca 70 daa som omfatter dyrka 
mark. 

 Av hensyn til nasjonale føringer knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende 
vassdragsbelter fremmes det innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal. 

 Av hensyn til barn og unges interesser fremmes det innsigelse til forslag om 
omdisponering av lekeareal til næring ved Ringmoen skole, område N3. 

 
Fylkesmannen i Buskerud har også en planfaglig forutsetning vedrørende manglende 
ivaretakelse på risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE.  
 

Bane Nor har følgende planfaglige råd:  

 Med utbygging av Ringeriksbanen vil en fortetting i Hønefoss sentrum være 
nødvendig. Planforslaget legger i for stor grad opp til etablering av nye boligområder 
utenfor Hønefoss sentrum og bygger for liten grad opp under etableringen av 
Ringeriksbanen. Bane Nor er svært kritiske til omfang og plassering av nye 
boligområder og mener planforslaget virker utdatert i forhold til konsekvensene som 
Ringeriksbanen vil ha for Hønefoss og omegn. 

 Bane Nor anbefaler høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og at kommunen vurderer 
behovet for innfartsparkering for bil og sykkel i nærliggende arealer til stasjonen. 

 For at kommuneplanen best mulig skal vise den kommende arealdisponeringen bør 
planforslaget ta inn de arealdisponeringer som ligger klare fra Fellesprosjektet. 
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Direktoratet for mineralforvaltning har følgende planfaglige råd:  

 Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av NGU er 
vurdert å være av regional og nasjonal betydning. Grusforekomsten på Kilemoen er 
klassifisert som en nasjonal viktig forekomst. Direktoratet for mineralforvaltning 
registrerer at området som er avsatt til råstoffutvinning i høringsforslaget er redusert i 
størrelse i forhold til gjeldende plan. Bakgrunnen for at området er redusert i størrelse 
burde vært omtalt i planen. 

 Det er positivt at kommunen har åpnet opp for lokale masseuttak. Det bør imidlertid 
gå tydelig frem av bestemmelsene at det er åpnet opp for dette. Dette bør nevnes under 
§ 1.7 Råstoffutvinning. 

 

Forsvarsbygg har følgende innspill:  

 Forsvarsbygg er ikke nevnt i høringsdokumentene, men viser til at de har anlegg og 
virksomheter i Ringerike kommune. 

 Viser til at det er opprettet et godt samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med 
planene for ny vegløsning for E16 på strekningen Eggemoen – Nymoen angående 
løsninger ved Forsvarets leir på Eggemoen. 

 

Mattilsynet har følgende planfaglige råd:  

 Etterlyser et sterkere vern av Ringerike vannverk på Kilemoen som er en 
grunnvannskilde som forsyner mer enn 20 000 mennesker med drikkevann. 
Mattilsynet mener Ringerike kommune må ferdigstille reguleringsplanen for 
Ringerike vannverk på Kilemoen og integrere denne i kommuneplanens arealdel før 
tiltak ved masseuttaket på Kilemoen nord kan tillates inne i sikringssonene rundt 
vannverket. 

 Det anbefales at det stilles krav til felles vannforsyningssystem i forbindelse med 
hytteutbygging på lik linje med krav som er satt for boligbebyggelse. 

 Det er åpnet opp for at det kan gis dispensasjon for utvidelser av hytter ved Væleren. 
Mattilsynet mener at området bør beskyttes for all aktivitet av denne art av hensyn til 
drikkevannskilden. 

 Oppsummert mener Mattilsynet at drikkevannshensyn bør ivaretas sterkere gjennom 
kommuneplanens arealdel. 

 

Fylkesmannen i Buskerud har følgende planfaglige råd:  

 Vi fraråder forslag til retningslinjer som åpner for større hytter i markaområdet enn 
hva gjeldende plan åpner for. 

 Kommunen bør vurdere rekkefølgekrav som sørger for at kommunen kommer i gang 
med fortetting av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss før nye områder utenfor 
Hønefoss kan bebygges. 

 Parkeringskrav for sentrumsområdet av Hønefoss bør endres fra minimumskrav til 
maksimumskrav. Videre bør parkeringskravet for sentrumsområdet reduseres. 

 Støybestemmelsen i § 1.0.4 bør endre ordlyd. Det må være vilkår som må oppfylles 
for å tillate oppføring av bebyggelse til støyfølsomt bruk og ikke målsettinger. 
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 Fylkesmannen fraråder utvidelse av masseuttaket Heen Sand ved Hensmoen som er et 
lokalt viktig natur- og friluftsområde. 

 Vi anbefaler at hyttefeltet (F) ved tettstedet Nes blir tatt ut av arealdelen. Området 
grenser til dyrka mark og et renseanlegg i området. Videre vil hyttefeltet utgjøre en 
satellittutbygging som ikke bygger på strategier for hytteutvikling og reiseliv i 
kommunen. 

 Ved Nes i Ådal er det avsatt to store byggeområder til bolig på hver sin side av 
Østsideveien som ikke er blitt tatt i bruk til formålet over en lang tidsperiode. Vi viser 
til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og anbefaler at 
disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og tilbakeføres som LNF-område. 

 Fylkesmannen fraråder boligområdene B4, B5, B29 og B30. Vi viser til nasjonale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Videre grenser områdene til 
dyrka mark og utgjør skogteiger som er viktige å ivareta av hensyn til 
kulturlandskapet. 

 Av hensyn til nasjonale jordvernføringer fraråder Fylkesmannen forslag til 
boligområde ved Klekken gartneri (B19).  

 
 
 
Samordning  

Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til planforslaget.  
 
Etter en gjennomgang av innsigelsene som er fremmet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for 
å avskjære noen av innsigelsene. Fylkesmannen mener planforslaget strider mot nasjonale og 
viktige regionale interessene som Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud skal 
ivareta. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess 

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med 
de ulike etatene for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte 
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.  
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære 
rutinene jf. pbl. § 5 - 6. 
 

Fylkesmannens merknader til planprosessen 

Som en del av samordningsforøket er det regionale planforumet løftet frem som en viktig 
arena for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til de ulike planene som fremmes. For at 
statlige etater kan være tidlig ute med å varsle om mulige innsigelser er det viktig at 
planforslag blir diskutert før det legges ut til offentlig ettersyn for å kunne unngå eventuelle 
innsigelser.  
 
Forslag til ny arealdel for Ringerike ble diskutert i det regionale planforumet 24. mai 2017 
etter at planen ble lagt ut på høring. Fylkesmannen mener flere av innsigelsene kunne vært 
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unngått hvis planforslaget hadde blitt lagt frem for diskusjon i planforumet før det ble lagt ut 
til offentlig ettersyn. 
 
Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med 
rulleringen av arealdelen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingebjørg Haug 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 

Kopi til: 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Postboks 3021 7441 TRONDHEIM 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Mattilsynet Felles postmottak - postboks 

383 
2381 BRUMUNDDAL 

Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region Sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

BaneNor Postboks 4350 2308 HAMAR 
 
 
 

Vedlegg 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.08.2017 
2 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23.08.2017 
3 Uttalelse fra Bane Nor, datert 07.07.2017 
4 Uttalelse fra Bane Nor, datert 11.08.2017 
5 Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 07.08.2017 
6 Uttalelse fra Forsvarsbygg, datert 30.06.2017 
7 Uttalelse fra Mattilsynet, datert 01.09.2017 
8 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 5. september 2017 
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Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030. Ettersending av ytterligere
merknad.

Viser til Bane NORs tidligere merknad datert 3.7.2017, samt mottatt brev datert 8.8.2017 fra Fylkesmannen i
Buskerud vedrørende utsatt svarfrist. Bane NOR tillater seg med dette å komme med ytterligere merknader til

ovenfor nevnte kommuneplan.

Samordnet areal og transportplanlegging

For å bygge opp under en samordnet areal og transportplanlegging med høy fortetting rundt knutepunktene er
det viktig at det differensieres i kravene til uteoppholdsareal og lekeplass mellom sentrale områder og mer
rurale områder i kommunen.

Det er også f oreslått i bestemmelsene til kommuneplan at 25 m ² av utearealene skal reguleres til lekeplass.
Dette gjelder hele kommunen. Bane NOR kan ikke se at det er hensiktsmessig å regulere et spesifikt areal til

lekeplass. Lekeplassarealet til boligene bør inngå s om en del av uteoppholdsarealet innenfor de sentrale
delene av kommunen, da spesielt rundt knutepunktene for å kunne følge opp statlige føringer.

I bestemmelsene står det at man kan dispensere fra kravene i tettbygde strøk. Bane NOR mener det vil være
mer hensiktsmessig med en bestemmelse som stiller lavere krav til uteoppholdsareal og lekeplass i
sentrumsområder/tettbygde strøk enn til resten av kommunen. Det te er av avgjørende betydning for å kunne

oppnå ønsket fortetting ettersom krav til uteareal begre nser utnyttelsesgraden. Kommunen bør også vurdere
krav til størrelse på nærlekeplasser i bestemmelsen. Dette gjelder særlig i sentrum og tettbygde strøk.

For øvrig vil k ommende r eguleringsplan for Ringeriksbanen også kunne juster e grense n mellom
jernbanef ormål og sentrum - / utbyggingsformål rundt Hønefoss stasjonsområde .
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Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og
samfunnskontak t
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Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030

offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.

Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i

vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã
fØlge o pp o reo I p lo nle gg i nge n.

2

Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne

kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett

for kommunen.

3
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Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse
postmotta k@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
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Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer orbeidet med omrâdeplon for
Hønefoss. Fylkesutttolget anbefoler ot kommunen tor oktivt grep om orealene i Hønefoss

sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en

god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen
pågår.

4

Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye

byggeomrãder utenfor sentrum. Sykkel, gonge og kollektiv mö prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder

for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med

o uto moti sk fred ete kultur mi n ne r.

87: Boligomrãde pd Trygstod, HøneÍoss pã grunn av konflikt med automotisk fredet grovfelt,

automatisk fredet gravhoug og på grunn dv konflikt med kulturmiliø med svært hØY

verneverdi.

N2: Næringsomrãde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automotisk lredet
fongstonlegg.

7

Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune

slik de er redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om ã innorbeide disse i plonen.

I
Fylkesutttolget registrerer ot plonen legger opp til nedbygging ov 775 daa fulldyrko jord, 650

dao dyrkbor jord og 47 doa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere

areolbruken ov disse omrâdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstotningsjord med

tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølging av fylkeskommunens høringsuttalelse 

Fylkeskommunen ber om et snarlig møte med Ringerike kommune i oppfølgingen av 

fylkeskommunens høringsuttalelse med sikte på å finne løsninger på fremmet innsigelse til 

byggeområde B7 og N2, se vedtakspunkt nr. 6, samt en gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket 

og de faglige råd som fremgår av saksfremstillingen. 

Vi ber om at spørsmål i saken rettes til undertegnede. 

Med vennlig hilsen 

Hilde Reine 

teamleder 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Vedlegg: 

1 Særutskrift Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel 2017 - 2030 offentlig 

ettersyn 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

RIKSANTIKVAREN Postboks 8196 0034 OSLO 

DEP 

Statens vegvesen Region Serviceboks 4808 ARENDAL 

Sør 723 
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Vår saksbehandler

Vår referanse

Saksframlegg

Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61

2OL7/L4OL2-6

UTVALG UTVALGSSAK MøTEDATO

Fylkesutvalget 66/L7 23.08.20L7

Vedlegg:

1 Vedlegg om nyere tids kulturminner - utdyping til saksfremlegg

2 Forslag til planbeskrivelse

3 Forslag til plankart - kommuneplanens arealdel Ringerike

kommune

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel2OIT -

2030 offentlig ettersyn

Ringerike kommune hor utarbeidet forslog til kommuneplanens arealdel 2017-2030.

Gjeldende kommuneplon er fro 2007. Utbygging ov Ringeriksbanen og E76 gír
kommunen muligheter for å øke attraktiviteten for tilflytting, næríngsutvikling og
verdískaping. Kommuneplanens oreoldel er et av flere viktig verktØy for kommunen for ö

følge opp dette. Gjennom oreolplanleggingen forventes det ot Ringerike kommune

bidrar til å støtte opp under de stotlige samferdselsinvesteringene og at kommunen

følger opp med god og somordnet bolig-, oreal- og transportplanleggíng.

Forslag

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp om å skape et godt

kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / H6nefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes

opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda idenne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.
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3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
E.,ll,^."+.,^l^^+ ^^L^f-l^. r+ luamm¡¡nañ +â' -1,+¡i,+ âr^âl^ñÂ i lJanafncc ê6ñ+7rrñ ac hån¡{laaca¡rtrñgJgtvgt6gtqttwçt9rçr9tnvttttttgrtttttq¡9ñtrY$6rçyvr¡¡qrçqrL¡rLrrryrrLrvJJJçr¡!rvr.rvõvsrrvrsõõvr

området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og

tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4

Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon ¡ Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp reg¡onale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydeliggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ¡varetatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.

87: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt,

automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.

N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet
fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg til faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017

På vegne av samarbeidspartiene la representanten Olav Skinnes (Spl følgende forslag:

Nytt pkt.8

Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse

områdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som ãbsolutt må gå tapt.

På vegne av MDG la representanten Hanne Lisa Matt (MDGI følgende forslag

Fylkesutvalget vil påpeke at Ringerike kommune baserer sin planlegging på en befolkningsvekst som

langt overstiger framskrivningene. Kommunen opererer dermed med hØyt antatt arealbehov som

dekkes inn ved å unødig sette av LNFR områder og dyrka mark til boligformå|, noe som strider mot
nasjonale og regionale føringer. I lys av dette, og i påvente av endelig reguleringsplan for
Ringeriksbanen/F16 (som også vil ta betyrlelig av dyrka mark) og områdeplanen for Hpnefoss, samt

fylkesmannen sin landbruksfaglige vurdering av arealene som nå foreslås utbygd på regulerte LNFR

områder og grøntstruktur, fremmer folkesutvalget innsigelse til områdene Heradsbygda 815-17,

Haugsbygda Bt9-27 og Trygstad 86.

På vegne av H og KrF la representanten Rune K¡ølstad (H) følgende forsalg.



Som rådmannens forslag med den endring at punkt 2 og7 utgår.

Avstemming

Fylkesrådmannens pkt 1, 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt
Fylkesrådmannens pkt 2 og 7 : 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Skinnes sitt forslag, pkt 8: 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Matt sitt tilleggsforslag:74 mot 1 (MDG) stemme og falt.

Vedtak

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge

opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må stØtte opp om å skape et godt

kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / Hpnefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes

opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i denne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.

3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.

Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar aktivt grep om arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger
området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og

tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon i Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp regionale føringer i regionale planer i
kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydel¡ggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ivaretatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, HØnefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt, automatisk
fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg t¡l faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

8

Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse



områdene. Fylkesutvalget oppfordre t¡l å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som absolutt må gå tapt.

Buskerud flilkeskommune
Georg N. Smedhus

fylkesrådmann

Bakgrunn

Forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er lagt ut på hØring og offentlig ettersyn

Gjeldende kommuneplan er fra 2007. Kommunen startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen i

2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i april 2015. Kommunal
planstrategi ble revidert i 2OL6 for perioden 2OL6-2O2O og kommuneplanens samfunnsdel er førende

for arealdelen.

Ringerike kommune har drøftet arealdelen i regionalt planforum 24. mai 2017 etter vedtak om høring

og offentlig ettersyn av planforslaget.

Ringerike kommune har også varslet oppstart av områderegulering av Hønefoss sentrum med høring av

forslag til planprogram. Planarbeidet skal legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss,

som et attrakt¡vt, kompakt og bærekraftig regionsenter.

Fylkeskommunen uttalte seg til kommuneplanens samfunnsdel i sak 7/15 i fylkesutvalgets møte
28.OL.IOLS og til kommunal planstrategi og varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel i brev av

16.05.2013.

I tråd med sams vegadministrasjon og vedtatt strateg¡ for forvaltning av fylkesveiene i Fylkesvegstrotegi

2074-2023, uttaler Statens vegvesen seg som fylkeskommunens fagorgan til kommuneplaner.

Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
HØring og offentlig ettersyn av kommuneplanen skjer i henhold til plan- og bygningsloven 5 tL-L4.
Høringsfristen er 25. august 2017.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 11-1 andre ledd skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale

og nasjonale interesser. Jfr. plan- og bygningsloven 5 3-5 fastsettes statlige planretningslinjer og

planbestemmelser, samt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. En rekke

sektorlover legger i tillegg føringer for planleggingen.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 8-2 skal regional plan legges til grunn for kommunal planlegging.

Gjeldende regionale planer fremkommer av regional planstrategi.

Rundskriv H-21L4 gir retníngslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet

vektlegger at kommunen skal ha god dialog med statlige og regionale etater i planprosessen slik at

kommunen så t¡dl¡g som mulig i planprosessen og før planen er klar for offentlig ettersyn.

Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev av 30. august 2015 t¡l Ringeriksbanen og E16

Høgkastet - Hønefoss gitt en tydelig forventning til at lokale myndigheter i samarbeid med

transportetatene bygger opp under investeringen gjennom aktuelle virkemidler på sine

ansvarsområder.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjØrelse i saken om innsigelse til
kommunedelplanen for Krakstadmarka av 7. april 2017 tydeliggjort at det er viktig at kommunen legger

til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye

byggeområder utenfor sentrum. Departementet peker på at kommunen gjennom arbeidet med

kommuneplanens arealdel og områdeplan for Hønefoss har gode muligheter for en samlet vurdering av

fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Om planforslaget

Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2OO7 og er utviklet med bakgrunn i

ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av
planarbeidet. I planarbeidet har kommunen mottatt en rekke arealinnspill, gjennomført gjestebud,

barnetråkkregistrering ved Hallingby skole og medvirkningsdag på Hov ungdomsskole, samt åpne møter
med både lokale foreninger, lokalsamfunn og med næringslivet. Det er utarbeidet en rekke

temautredninger til kommuneplanarbeidet.

Gjeldende kommunedelplaner for Ãdalsf¡ella og Krakstadmarka er innarbeidet i planforslaget på et
mindre detaljert nivå slik at kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunens areal.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensvurdering.

Kommuneplanen gir en god overordnet oversikt over verdier og hensyn i tettstedene/ lokalsamfunn og

i Hønefoss by

Samfunnsdelen legger til grunn en vekstfaktor på 1 % (ca.300 nye innbyggere pr. år) i perioden 2015-
2018. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot
2030. Fra 2020 til 2030legger kommunen tilgrunn en vekst pâ2,5 % (ca" 800 nye innbyggere pr. år) når

samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 er realisert. Kommunens målsetning er å være

40.000 innbyggere ¡ 2030 (29.800 pr. 1. januar 2016). SSBs hovedalternativ (MMMM) for
befolkningsframskrivingen viser en vekst i befolkningen på om lag 3.300 personer.

Planforslaget inneholder i hovedsak nye utviklingsområder for boligbebyggelse (1.115 daa). Kommunen

vurderer et behov for 3.850 boenheter fram mot 2030 for å møte målsetningen om en befolkningsvekst
på 10.000 personer. Det er vedtatt at befolkningsveksten skal fordeles med 70 % til Hønefossområdet
og30 % i tettstedene/ lokalsamfunn. For næring avsettes det 150 daa til nye næringsområder i tillegg til
potensialet i gjeldende kommuneplan (rundt 5.540 daa) og pågående områderegulering for
Follummoen (ca. L.770 daa). Det avsettes mindre nye arealer til fritidsbebyggelse (11,5 daa) og til
fritids- og turistformål (184 daa). Forslaget legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord og 650

daa dyrkbar jord.

Re gi ono le fgri n ge r for plan a rbei det

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. I forslag til plan fremkommer det ikke

hvilke regionale planer som gir førin5er for kommuneplanarbeidet og hvordan disse er fulgt opp i

planforslaget. Fylkeskommunen ber om at kommuneplanen oppdateres med en oversikt over vedtatte
regionale føringer og at det fremkommer hvordan disse er fulgt opp.

- Regional planstrategi for Buskerud 20t7-2020
- Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
- Regional plan for kunnskapssamfunnet
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomm a 20L6-2O2L
- Regional plan for kulturminnevern
- Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud



Kollektivtransportplan for Buskerud fylke - utvikling mot 2030

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

A¡'beidet med Regionai pian fr¡i. areai og traÍrspo¡.t i tsuske¡'uri pågåi'og foi'siag tii piair er iagt ut på

offentlig ettersyn sommeren 2017. Ringerike kommune har deltatt i dette planarbeidet. Det forventes
et vedtak av planen ved årsskiftet 2OL7 /2Ot8. Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i

Buskerud vil utgå når Regional plan for areal og transport vedtas. Det bør gjøres en henvisning til dette
planarbeidet.

Fylkestinget vedtok <<Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2077-2027 -
Kulturminnekompasset>t i møte 27. april2017. Den regionale planen gir føringer for arbeid med

kulturminner og kulturmiljøer ¡ Buskerud. Planens hovedmål er <Bruk av kulturarv som ressurs i en

bærekraftig samfunnsutviklingr. Planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer, hvorav

flere er i Ringerike, som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Fylkeskommunen viser til
bfk.no/kultu rminnekompasset for mer informasjon om pla nen.

I planforslaget henvises det til at det er aktuelt å starte opp arbeidet med en regional plan for
Ringeriksregionen. Fylkestinget vedtok i regional planstrategi 2OL7-2O2O i desember 2016 at denne
planen skal utarbeides.

Arealbruk

Fylkeskommunen støttet isin uttalelse tilsamfunnsdelen at kommunen gjennom arealplanleggingen
kan legge til rette for økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen

vr¡rclerer at Ringerike kommune, som f6lge av Ringeriksbanen og ny E16, har gode forutsetninger for
vekst forutsatt gode og langsiktige løsninger også gjennom arealutviklingen.

Planforslaget legger opp til etablering av flere nye boligområder utenfor Hønefoss sentrum og

områdene er i større eller mindre grad kollektivbetjent. Kommunen har allerede store arealreserver
utenfor byen. Boligområder utenfor sentrum kan gjøre arbeidet med fortetting og transformasjonen av

byen vanskeligere da disse er enklere å bygge ut og til lavere kostnader. Boligområder utenfor
gangavstand til sentrum, med lav eller ingen kollektivdekning, medf6rer større trafikkbelastning på et
vegnett som a llerede ha r fra mkommelighetsproblemer.

Fylkesrådmannen anbefaler at Ringerike kommune gjennom arealplanleggingen ¡ større grad følger opp
forventingene fra Samferdselsdepartement om å bygge opp om ¡nvesteringen på Ringeriksbanen og

gjennom arealutviklingen bidra tilå øke kollektivandelen på Ringeriksbanen. Fylkesrådmannen

anbefaler videre at kommunen følger opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av

at kommunen både gjennom kommuneplanens arealdelog iområdeplanen for Hønefoss må legge opp
til stor grad av fortetting og transformasjon i byen. Kommunen har gjennom en utredning vurdert at det
er et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by og at det kan realiseres opptil 6.300 boliger i sentrum
med ca. 16.000 innbyggere.

Fylkesrådmannen mener kommunen i denne kommuneplanrevisjonen ikke bør åpne for ytterligere nye

boligområder itettstedene i randområdene til Hønefoss sentrum, særlig ¡tettstedene Haugsbygd og

Heradsbygda. I disse tettstedene er det allerede avsatt arealer med potensial for flere boliger i

innbyggere innen 2030, men mener at dette måltallet medfører en kunstig høg vurdering av

arealbehovet for tettstedene før kommunen har tatt stilling til potensialet for fortetting og

transformasjon i Hønefoss by/ sentrum i arbeidet med områdeplanen for Hønefoss.

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at
transportbehovet reduseres. Fylkesrådmannen mener at kommunen i større grad må vektlegge de



statlige planretningslinjene for bolig- areal- og transportplanlegging om at det i byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal legges vekt på fortetting og transformasjon. På denne måten vil Ringerike
kommune følge opp statens forventninger om å bygge opp under statens investeringer i

Ringeriksbanen. I forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud, som er sendt på offentlig
høring, er det foreslått at boligvekst i hovedsak skal skje i gang- og sykkelavstand til kollekt¡vtilbud og/
eller kollektivknutepunkt og/eller sentrumsfunksjoner. Det er også foreslått at Ringeriksområdet
defineres som et byområde og at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal

samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i selve planen. Kommunen
må vurdere hvilke plangrep de vil bruke for å få dette til. For Hønefoss sentrum tilsvarende,
planavgrensningen tilområdeplanen for Hønefoss, kan kommunen fastsette planbestemmelse i

påvente av vedtaket av områdeplanen. i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan

eksempelvis båndlegging som opprettholder styringen i områdene inntil vedtaket av områdeplanen.
Kommunen kan fortsatt gi tillatelse til planer og tiltak som samsvarer med områdeplanabeidet.
Kommunen kan også <hvite> ut området, men må vurdere hvordan dette slår med dagens situasjon
med svært mange reguleringsplaner med vedtak så langt tilbake som 1947.

Sa mfe rd se I og trafi k ksitu o sj on

Store deler av hovedvegnettet i Hønefoss er ñ¡lkesveger med stor trafikkbelastning og

framkommelighetsproblemer. Fylkesvegene fungerer som tilførselsveger til sentrum og trafikk på statlig
vegnett føres inn på fylkesvegnettet. Personbiltrafikken er økende og det må iverksettes tiltak slik at
personbiltrafikken kan reduseres.

I forslag til Regional plan for areal og transport er det foreslått at nullvekstmålet for personbiltrafikk

også skal gjelde for byområdet Ringerike, dvs. Hønefoss. Avgrensning av byområdet må avklares i egen

regional plan for Ringeriksregionen.

Fylkesvegnettet utgjør strukturen for kollektivnettet. Hønefoss stasjon vil være et svært viktig
kollektivknutepunkt når Ringeriksbanen er ferdig bygd. Flere av bussrutene vil ha overgang til tog. Det

er igangsatt et arbeid med å vurdere kollektivsystemet og foreløpig rapport vil foreligge i august i år.

For å få oversikt over framtidige trafikkbelastning på fylkesvegnettet er det igangsatt en

trafikkutredning. Arbeidet vil pågå utover høsten 20L7 og er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel og for områdeplanen for Hønefoss.

Fylkesrådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge opp til boligområder som medfører økt
trafikkbelastn¡ng på vegnettet slik det er nå. Gjennom arbeidet med områdeplanen for Hønefoss vil
kommunen få en avklaring på hvordan kommunen kan få til fortetting og transformasjon i byen og hvor
det kan bygges sentrumsnært. Fylkesrådmannen mener at kommunen ¡ større grad må legge vekt på

sykkel og gange. Samlet vil dette gi kommunen gode løsninger for en framtidig Ringerikspakke.

Autom oti s k fre dete ku ltu rm i n n e r

På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått
arealbruk og kulturminner. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmater¡ale for å kunne vurdere
omfanget av denne typen konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens 55 8 og

9. Forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved
gjennomføring av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens $9. Fylkeskommunen vil derfor
presisere at når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt

seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven I 8, 4.ledd, siste setning. Dersom det er ønskelig med en



avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet påbegynnes, vil

flilkeskommunen kunne bistå med dette.

r^- 2 -it.-^ t--..¡-i-L^-L^¿ : ^-^^l-l^-l^--:--^- L¡- l.^--..^^- .,,.-.¡^-^ A -ll.-^ -^^-:^l+ .,^-¡if,,ll^rfrt Gt )il\tÈ: tuf u()tË,ua¡rrtt( r drE(rrlrrdrrEË,Ë,ilrË,Err uyrr ÁullilrrurrErl vuruErE d Jil\rr JPEJrrrr vElurruils

automatisk fredete kulturminner i kommuneplanens arealdel ved å legge de under hensynssoner.

Hensynssone H730 - hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de automatisk fredete
kulturminnene.

For området FT2 Utmarksturismefiske ved Begna, lrles i Ädal kan arealformålet i utgangspunktet være

forenelig med kulturminnevern, men tiltaket kan potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt i området. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til en eventuell detaljregulering av dette
området dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn til gravfeltet ¡ detaljplanen.

lnnsigelse til byggeområder i konflikt med automatisk fredete kulturminner

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens

viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Boliqomåde 87 - Trvastad. Hønefoss:

Boligområde 87 på Trygstad ved Hønefoss komme i direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt og

automatisk fredet gravhaug. Utbygging i dette området vil også ha store konsekvenser for
opplevelsesverdien til kulturmiljøet på Norderhov/ Tanberg.

Gravfeltet som vil berøres av boligområde 87 (tD13619) har tidligere bestätt av minst 22 gravhauger. 9

store monumentale hauger og L3 noe mindre hauger. Flere hauger er i dag forsvunnet på grunn av et
masseuttak i nærheten, men gravfeltet består fremdeles av opp mot 20 gravhauger. De store

monumentale gravhaugene er på mellom 15-20 meter i diameter. Gravhaugene ligger oppe på et
høydedrag med vidt utsyn. Dette er en viktig del av opplevelsesverdien til disse kulturminnene.

Gravhauger på denne størrelsen er forholdsvis sjeldne og i¡ør dette til et svært verdifullt og verneverdig

kulturminne. Gravfeltet er også en viktig del av kulturmiljøet på Norderhov/Tanberg.

lnne i det planlagte boligområdet 87 ligger også en automatisk fredet gravhaug (1D13266). Gravhaugen

vil bli liggende midt inne i boligområdet, helt avskåret fra sine naturlige omgivelser.

Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets histor¡ske dimensjon. De er
markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner avhenger av at de sees i

sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det Ønskelig med et åpent

terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet de er en del av også blir bevart.

Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Gravminner fra jernalder er sterkt redusert i antall gjennom omfattende ødeleggelser

og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Fylkesrådmannen mener utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk

fredete kulturminner og at det ikke bør tillates boligbygging eller andre terrenginngrep i, eller i

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til boligområde

87. Dersom boligområde 87 tas ut vil innsigelsen bortfalle.

Nærinqsomrâde N2 - Hensmoen



Næringsområdet ved jernbanen på Hensmoen er i konflikt med automatisk fredete fangstanlegg
(1D52655). Fangstanlegget består av minst 17 fangstgroper og er dermed det største anlegget som er
kjent på Ringerike. Fangstanlegget ligger under hensynssone friluftsliv, men ligger helt på grensen til
næringsområdet N2.

Fangstanlegget er anlagt for å fange elg som har trukket i dalføret mellom Ulvenåsen og Vågårdsåsen.

Anlegget er lagt på tvers av dalføret for å fange dyr som har trukket langs dalføret. Det er svært viktig
for opplevelsen av disse kulturminnene at de kan oppleves i landskapet uten for mange moderne
inngrep. Dersom dalføret gropene ligger i blir utbygd, vil landskapsbildet forandres og forståelsen av
gropenes plassering i landskapet forsvinne. Opplevelsesverdien oþ den pedagogiske verdien til dette
anlegget vil reduseres betraktelig. Da dette er kommunens største kjente fangstanlegg bør anlegget

framheves snarere enn nedbygges.

Fylkesrådmannen mener at utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates utbygging eller andre terrenginngrep i, eller i nærheten

av fangstminnene. Kulturminnene anses å være svært verdifulle og de er en viktig del av et helhetlig

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til
næringsområde N2.

Næringsområdet bør trekkes lenger mot øst og i all hovedsak ligge på nordsiden av jernbanelinjen.

Dersom grensen til næringsområdet trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien

bevares, vil innsigelsen bortfalle. Hensynssonen for friluftsliv bør utvides til også å inkludere området
vest for fangstanlegget.

Nvere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.

I n ns pi ll ti I p la nbeskrive lsen

Meldeplikten etter Kulturminneloven (kml) 5 8, 2. ledd står nevnt, men det finnes også vedtaksfredete

og forskriftsfredete kulturminner i Ringerike. Fylkeskommunen savner at dette står nevnt i omtalen av
gjeldende lover og regelverk i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen.

lnnspill til bruk ov hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning
for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og

retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det
hensynet sonen viser. Fylkeskommunen ser positivt på at kommunen vilsynliggjØre
kulturminneinteressene i kommunen gjennom bruk av hensynssoner: Hensynssone H730 -
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de fredete kulturminnene, og hensynssone H570 -
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for de verneverdige kulturminnene og kulturmiljøene.

Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturmiljØene itemautredningen er lagt inn i plankartet som

H570 og at det er lagt inn retningslinjer til denne hensynssonen. Fylkeskommunen ser positivt på at

kommunen vil synliggjøre de verneverdige kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekomposset som
hensynssoner i kommuneplanen. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturmiljøene Kjerraten i

Äsa og Veien og Oppen ikke er avmerket som hensynssoner og ber kommunen om å legge inn disse som

hensynssoner også. Kulturmiljøet Steinssletta-Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men

ñTlkeskommunen ber kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.

Fylkeskommunen gjØr oppmerksom på at bygningen til Statens Kartverk utenfor Hønefoss er vurdert
som verneklasse 2 i forbindelse med landsverneplan for miljøvernsektoren. Bygningen bør derfor



avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 5 11-8 c)

(Hs70).

Fyikeskommunen bemerke¡- det også som positivt at det ei'fo¡-siått bestemmelse om estÊt¡kk ¡ S i.0.5
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Kommunen kan vurdere å

legge til <kulturminner> i bestemmelsens opplisting av hva en skal ta hensyn til i plan- og byggesaker.

Fylkeskommunen vil kommentere dette som spesielt viktig å vurdere i senter- og

knutepunktsområdene hvor Ringerike kommune vil legge opp til høy tetthet.

Fylkeskommunen savner at bebyggelse som er fredet etter kulturminneloven, er markert i plankartet og

at det er knyttet bestemmelser til denne hensynssonen (H730). Å synliggjøre kjente
kulturminneinteresser i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i framtidig
arealplanlegging og bidra til at det tas hensyn til kulturminneverdiene i planleggingen av nye tiltak.
Fylkeskommunen anbefaler derfor at alle fredete kulturminner markeres i arealdelen og at det legges til
bestemmelser om at de er fredet. Fylkeskommunen anbefaler videre at de listeførte kirkene i

kommunen også synliggjøres i arealdelen og foreslår at meldeplikten etter kulturminneloven 5 25

legges til blant arealplanbestemmelsene. De fredete kulturmínnene i Ringerike er listet opp vedlegget,

sammen med forslag til formuleringer av bestemmelser. Kulturminnenes avgrensning går fram av

kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no) og det bemerkes at det er knyttet flere
enkeltminner til noen av lokalitetene.

Ri ksantikvare ns i nnspi ll

Buskerud fylkeskommune har innhentet Riksantikvarens uttalelse når det gjelder kulturminner som

direktoratet har førstelinjeansvar for, herunder middelalderske kirkesteder. Riksantikvarens innspill til
avmerking i plankartet og forslag til formulering av bestemmelser for disse kulturminnene finnes i

vedlegget. Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2OOO fra Miljøverndepartementet og Kirke-,

undervisnings- og forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder.
Riksantikvaren kan ikke ut fra det oversendte kartmaterialet se at det er planlagt tiltak eller nye

byggeområder i nærheten til de middelalderske kirkestedene. Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens

svarbrev datert 24. juli 2OL7 for nærmere beskrivelse av de enkelte kirkestedene.

Fyl keskom m unal eie ndom

Gjennom arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum vil folkeskommunen følge opp og se på god

samordning for utvidelse av Ringerike videregående skole i Hønefoss sentrum. Fylkeskommunen har

uttrykt en tydelig forventning om dialog iforbindelse med hvordan planlegging og utbygging av

Ringeriksbanen påvirker arealene på Ringerike folkehøgskole. Dette må løses gjennom dialog omkring
forslag til statlig arealplan for Ringeriksbanen og ny E16 i regi av Fellesprosjektet.

Alternative løsninger

Alternativt kan det fremmes innsigelse til boligområdene i Haugsbygd og Heradsbygda.

Fylkesrådmannen vurderer at områdene legges som utvikl¡ng av eksisterende boligområder og ikke som

nye < bolig-satellitter>.

Økonomiske konsekvenser

behovet for investeringer i fylkesveg- og kollektivnettet øker. Pågående utredninger for kollektiv og

trafikkbelastning, vil gi fulkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene

av arealutviklingen i Ringerike.



Miljømessige konsekvenser

Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk med økte klimagassutslipp

i kommunen dersom arealbruken ikke bidrar til å redusere behovet for transport med bil.

Fylkesrådmannens vurdering

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise

sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. En

oppdatert arealdel vil gi kommunen et bedre styringsverkfØy lor arealplanleggingen. Planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 er igangsatt etter at kommunen startet revideringen av kommuneplanen. En

rekke utredninger vil foreligge iforbindelse med statlige arealplan og områdeplan for Hønefoss. Disse

kan gi grunnlag for revisjon og justering av kommuneplanen.

Fylkesrådmannen mener kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og gjennom

utredningene som foreligger har kommunen god kunnskap som må brukes aktivt i planleggingen.

Fylkesrådmannen mener Ringerike kommune burde invitert fylkeskommunen og andre regionale etater
aktivt inn i planarbeidet. Kommunen må bruke regionalt planforum i god tid før offentlig høring av
planforslaget. På den måten kan regionale myndigheter både bistå og gi tilbakemelding om viktige
spørsmål slik at konflikter kan unngås.

Fylkesrådmannen merker seg at kommunens vekstambisjoner er vesentlig høyere enn SSBs

framskrivninger. For at kommunen og Ringeriksregionen skal øke sin attraktivitet for t¡lflytting,
næringsutvikling og verdiskaping forutsetter dette en god og langsiktig samordnet planlegging, samt et
tett samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen og næringsliv/ organisasjoner.

Fylkeskommunen deltar i Plansamarbeidet for Ringeriksregionen og legger nå ned betydelige ressurser i

arbeidet med områdeplan for Hønefoss. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer
framdrift for dette planarbeidet. Gjennom områdeplanen vil kommunen få et svært vikt¡g verktøy for å
styrke attraktiviteten for Hønefoss. Fylkeskommunen skal også i gang med arbeidet med Regional plan

for Ringeriksregionen hvor kommunene vil delta aktivt.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal

samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i planen og

fylkesrådmannen mener kommunen bør bruke båndlegging av området i påvente av vedtak av

områdeplanen. Dette gir kommunen et godt styringsverktØy lor sentrum.

Fylkesrådmannen anbefaler at flilkesutvalget fraråder at det legges ut nye boligområder i Haugsbygd og

Heradsbygda ved denne kommuneplanrevisjonen og prioritere å følge opp statens forventninger om å
bygge opp under investeringene i Ringeriksbanen. I arbeidet med områdeplan for Hønefoss vil
kommunen få vurdert og tatt stiling til potensialet for fortetting og transformasjon, planlagt et
transportsystem som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Utbyggingsmønster og transportsystem må

samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at personbiltrafikken reduseres. I byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal det legges vekt på fortetting og transformasjon. Når områdeplanen for
Hønefoss er vedtatt bør kommunen gjpre en rullering av kommuneplanens arealdel slik at disse

planene samordnes.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)



Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel- høring og offentlig ettersyn - alle

hpringsdokumenter på kommunens hjemmeside
http://www.ringerike.kommune.no/Tienester/Bolis-og-eiendom/Plansaker/Planer-pa-
hori ng/Kom mune planens-a rea ldel--horinE-og-offentlig-ettersvn/
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Uttalelse til h6ring og offentlig ettersyn av kommuneplanens

arealdel 2OL7-2030

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 19. mai 20L7, saml e-post og telefonsamtale, datert
04.08.2Ot7, vedrørende avklaringer i forbindelse med planen og utsatt frist for
uttalelse.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i

plansammenheng.

På bakgrunn av ordningen for samordning av statlíge høringsuttalelser/innsigelser,
oversender DMF sín uttalelse til kommuneplanens arealdel 2077-2030 for Ringeríke

kommune til Fylkesmannen i Buskerud.

Om saken

Ríngerike kommune har utarbeídet et forslag til kommuneplanens arealdel

DMS forvaltningsansvar
Etter mineralloven har DMF som oppgave å fremme og sikre samfunnsmessig

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene.

Viktise førinser for mineralressurser i planarbeidet

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig

resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den

regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode

mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
. Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode

mineralforekomster for mulig utvinning, aweid mot miljøhensyn og andre

samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en

regional sammenheng.
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Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av

mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å slkre tllgfengellghet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, b6r unngå å

båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned

forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytt¡ng av ressursene.

Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som kun kan utnyttes der de naturlig

forekommer. Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er vurdert å være av blant annet regional og

nasjonal bctydning. Uttak av disse ressursen er et betydelig samfunnsgode, og den

sterke veksten i Ringeriksregionen og Osloregionen medfører behov for byggeråstoff
av tilstrekkelig kvalitet. Det er derfor avgjørende at disse ressursene tas ut og forvaltes

i et langsiktig perspektiv.

Det fremgår av planbeskrivelsen at utn$ting av eksisterende masseuttak er prioritert
framfor å åpne nye områder. Denne prioriteringen er DMF positiv til. DMF er opptatt
at forekomster hvor det er igangsatt drift utnyttes best mulig.

Grusforekomsten på Kilemoen er klassifiseft som en nasjonal viktig forekomst. Den er

av svært god kvalitet, og det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter. Det

er høy etterspørsel etter og et stort behov for massene i regionen. DMF registrerer at

området avsatt til råstoffutvinning ved Kilemoen i hØringsdokumentet <Forslag til
kommuneplankart Ringerike> er redusert i forhold til området som er avsatt til
nåværende og fremtidig råstoffuWinning í gjeldende kommuneplanens arealdel. Det

foreslåtte avsatte området samsvarer ikke med tidligere versjoner av

kommuneplankartet (vedlegg til regionalt planforum), da området er vesentlig mindre

Selve masseuttaket ved Kilemoen er ikke omtalt i konsekvensutredningen eller
planbeskrivelsen. Vi har vært i kontakt med kommunen for å høre bakgrunnen for
dette.

Ringerike kommune vedtok 6.4.20\7 <Områderegulering for Kilemoen)). DMF er kjent
med at planen er påklaget. Det vedtatte planområdet er utgangspunktet for området
som nå foreslås avsatt t¡l råstoffutvinning ved Kilemoen i kommuneplanens arealdel.

Etter vår vurdering legger reduksjonen av området avsatt til råstoffutvinning ved

Kilemoen begrensninger for optimal ressursutnyttelse av en nasjonal viktig ressurs.

lmidlertid vektlegger de nasjonale forventningene at råstoffutvinning skal aweies mot

miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Bakgrunnen for at området ble redusert i

omfang i forbindelse med reguleringsplanen og nå kommuneplanens arealdel er
nasjonalt verdifullt naturmangfold. Endringen medfører ikke etter DMFs vurdering
båndlegging av mineralressurser. Vi mener at bakgrunnen for at området reduseres

burde vært omtalt i planen da dette er viktig informasjon for høringsinstansene.

Faslie råd

Det er opplyst i planbeskrivelsen at kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på

reguleringsplannivå kan reguleres inn lokale masseuttak i områder hvor det er behov
for dette, slik at transporten reduseres. Vi mener dette er hensiktsmessig da kostnader

knyttet tiltransport av byggeråstoffer øker i takt med avstand mellom uttak og der
massen skal anvendes. Vi kan derimot ikke se at dette er skrevet under 5 1.7

Råstoffutvinning i kommuneplanbestemmelsene. Det bør tydelig fremgå av

2



&
,a

kommuneplanbestemmelsene at det åpnes for dette. Vi mener derfor at dette bør

nevnes under S 7.7 Rãstoffutvinning.

Vennlig hilsen
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Til 

Ringerike kommune 
 
Postboks 123 sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 
 
 
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017-2030 
 
Vi har mottatt melding om offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 – 2030 i Ringerike 
kommune. Forsvarsbygg gir høringssvar til denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta 
Forsvarets arealbruksinteresser.  
 
Forsvaret har anlegg og virksomhet i Ringerike kommune, men er ikke nevnt i høringsdokumentene.  
 
Forsvarsbygg har et tett og godt samarbeid med Statens Vegvesen inn mot kommunedelplan E16 
Eggemoen - Nymoen/Hensmoen. Her er det opprettet dialog angående løsninger for E16 ved Forsvarets 
leir på Eggemoen.  
 
Utover dette har ikke Forsvarsbygg merknader til saken. 
 
Vi viser for øvrig til vår veileder for ivaretagelse av Forsvarets arealbruksinteresser, som er tilgjengelig 
via følgende lenke: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Bergesen  
  
Leder arealplan 
Stab for eiendomsstyring 
Forsvarsbygg 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
 
 
Kopi til: 
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER 
 
 

https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2017-2030 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
Fylkesmannen mener det er utarbeidet et omfattende materiale som gir god innsikt i 
arealdisponeringen for de ulike tettstedene i kommunen og Hønefossområdet. Det er 
blant annet dokumentert et stort potensiale for videre utbygging, dette gjelder spesielt i 
Hønefoss. Med planene for ny Ringeriksbane og E16 må det påregnes at presset på 
utbygging vil øke betydelig i årene som kommer. For å lykkes med å styre utviklingen til 
Hønefoss mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder 
utenfor byområdet som er bilbaserte. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig- 
areal- og transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene og 
nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Med bakgrunn i disse 
nasjonale føringene fremmer Fylkesmannen innsigelse til flere av de foreslåtte 
boligområdene ved Haugsbygd, Heradsbygda, Trygstad, Hensmoen og Tyristrand. 
Videre fremmer vi innsigelse til et eksisterende byggeområde ved Sokna som omfatter 
ca 70 daa med dyrka mark ved Pukerudhagen. Vi fremmer også innsigelse til et område 
som er avsatt til fritids- og turistformål (FT2) som grenser til Begna ved Nes i Ådal og 
område N3 ved Ringmoen som resulterer i nedbygging av en lokal lekeplass/fotballbane.  
 
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 til vurdering og ivaretakelse av sikkerhet mot flom, 
skred og annen naturfare.  
 
Videre har vi noen planfaglige anbefalinger om justering og endring av bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 19. mai 2017 med forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
 
Høringsfristen er satt til 25. august 2017, men er usatt til 8. september i brev fra kommunen 
datert 7. august 2017. Fylkesmannen ba om utsatt frist i forbindelse med samordningsforsøket 
hvor alle uttalelser fra statlige etater til kommuneplanen skal samordnes. 
 
Videre viser vi til møte 24. mai 2017 i fylkeskommunens regionale planforum hvor forslag til 
ny arealdel ble diskutert. 
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Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 30. august 2007. Det er derfor hele 10 år siden 
kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at Ringerike kommune er en av de 
største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og Hønefoss en av de større byene, 
er det på tide med en revisjon av arealdelen. Det er blant annet sentrale føringer for 
arealforvaltningen som er mer aktuelle nå enn for 10 år siden. Videre pågår det planarbeid for 
ny E16 og Ringeriksbane som vil få store ringvirkninger for kommunen og regionen når dette 
blir realisert. 
 
Fylkesmannen mener derfor det er positivt at kommunen er i gang med rulleringen av 
arealdelen for den neste 12-års perioden. 
 
Vi har i brev av 7. mai 2013 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for rullering av kommuneplanen. Videre har vi i brev av 10. juni 2016 gitt 
tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel. Vi viste 
til viktigheten av at den delen som omfattet markaområdet måtte skje innenfor markalovens 
rammer. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Først vil vi vise til at Ringerike kommune har fremskaffet et omfattende 
dokumentasjonsunderlag for rulleringen av kommuneplanen hvor alle innspillene har blitt 
konsekvensutredet og hvor utviklingen av de ulike tettstedene har blitt grundig vurdert. 
Potensialet i gjeldende plan for videre utvikling for de ulike tettstedene i kommunen er 
vurdert og sett i sammenheng med innspill om nye områder til utbygging. 
 
Vi savner imidlertid en kobling mellom konsekvensutredningen og plankartet. Noen områder 
er ikke tatt med i planforslaget og noen er endret. Eksempelvis er dyrka mark for noen 
områder tatt ut av forslaget, mens det i konsekvensutredningen står som svært negativt at 
byggeområdet omfatter dyrka mark. Konsekvensutredningen skulle derfor vært revidert slik at 
den kun omfattet de arealene som er foreslått lagt inn i arealdelen. Feltnavn med kobling til 
konsekvensutredningen ville også lettet arbeidet med å vurdere planforslaget.  
 
Det går frem av planbeskrivelsen at det i alt er vurdert 103 innspill til arealendringer. Etter 
grovsiling av disse innspillene har 72 områder blitt konsekvensutredet og av disse er 51 
områder anbefalt tatt inn i revidert arealdel. Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1115 daa, 
fritidsbebyggelse tilsvarer et areal på 11,5 daa, fritids- og turistformål 184 daa og nytt 
næringsareal er på 150 daa. Videre er det lagt inn areal for utvidelse av grav- og urnelund ved 
Hallingby. 
 
Det er videre vist til kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2015 hvor det er mål om 
at Ringerike kommune skal vokse til ca 40 000 innbyggere innen 2030. Det er planlagt for en 
årlig vekst på 1 % i perioden 2015-2018 og en årlig vekst på 2.5 % fra 2020 til 2030. Det er 
mål om at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Ut fra en forventet vekst på ca 
10 000 flere innbyggere frem til år 2030 er det beregnet et boligbehov på 3850 enheter. 
 
Når det gjelder de ulike arealinnspillene som er tatt med i høringsforslaget vil vi aller først 
vise til våre kommentarer til oppstart av kommuneplanarbeidet hvor vi vektla følgende om 
utbyggingsmønster og transport: 
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«Ut fra ovennevnte nasjonale og regionale føringer ber Fylkesmannen kommunen legge til 
rette for et bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser transportbehovet og gir grunnlag 
for kollektive transportformer. Dette vil igjen få konsekvenser for utslipp av klimagasser. Vi 
ber om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk blir synliggjort som aktuelle 
utredningstema i planprogrammet. 
 
I forslaget til planprogram er satsingsområdene for rulleringen av kommuneplanen befolk-
ningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Fylkesmannen minner om 
at samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov 
til blant annet boliger, og fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Innenfor 
gangavstand fra stasjoner og kollektivknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges vekt 
forutsatt at det bygges konsentrert og tas hensyn til grøntstruktur, naturmangfold og estetikk. 
Forslaget til planprogram peker på et fortettingspotensial i Hønefoss by. Vi viser til at 
sentrale deler av byen utgjør et viktig kollektivknutepunkt og vil derfor slutte oss til en 
overordnet strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av 
Hønefoss fremfor en spredt utvikling. En slik strategi vil bygge opp under et bærekraftig 
utbyggingsmønster og gi grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er 
også ønskelig med klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder». 
 
Siden revisjonsarbeidet med arealdelen startet opp i 2013 har Norge blant annet underskrevet 
Parisavtalen og i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU, er forpliktelsen om utslippsreduksjoner av klimagasser økt fra 30 prosent til 40 
prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Videre er det satt som mål at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050.  
 
I Parisavtalen ble det enighet om at den globale oppvarmingen må holdes under to grader – og 
at vi skal tilstrebe 1,5 grad – for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dersom Norge skal 
kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn 
per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom 
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner. Dette 
tilsvarer 60-80 % kutt i forhold til 1990-nivå for Norge.  
 
For at Norge skal kunne nå disse målene vil det kreves flere og sterkere virkemidler enn det vi 
har sett frem til i dag, jf. Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslipps-
utvikling fra 2014. Miljødirektoratets sektorvise gjennomgang av ulike klimatiltak viser at det 
kan være mulig å redusere Norges utslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn per 
innbygger. For å kunne nå dette målet spiller kommunene en viktig rolle. Det er spesielt innen 
veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk, oppvarming og 
energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte 
klimagassutslipp. 
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at utbyggingsmønster og 
transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er 
at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. Planene bør trekke 
langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, 
natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Stortinget vedtok videre en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig 
nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her 
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette. 
 
Nasjonale klimamål sammen med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer mener vi er sentrale føringer som er 
spesielt relevante for rulleringen av arealdelen. Ringerike kommune 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. 
 
Vi viser også til avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
kommunedelplanen for Krakstadmarka, datert 7. april 2017. Her vises det til de samme 
nasjonale føringene og departementet uttaler at det er viktig at kommunen legger til rette for 
fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone og begrenser nye byggeområder 
utenfor sentrum for å kunne nå målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 
handelsby og regionhovedstad. Departementet viste til viktigheten av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel og planene med å utarbeide områderegulering for Hønefoss by for 
å få en samlet vurdering av fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder. 
 

Arealdisponering 

I forslag til ny arealdel er det foreslått en rekke nye utbyggingsområder til bolig, spesielt 
gjelder dette i området utenfor Hønefoss, ved blant annet Haugsbygd og Heradsbygda.  
 
Samtidig er det dokumentert et betydelig potensiale i gjeldene plan for videre utvikling av 
boliger innenfor Hønefoss og alle tettstedene i Ringerike. Fortettingspotensialet i Hønefoss er 
beregnet til hele 321 000 m2 med næringsareal og 6300 boliger som kan gi i overkant av 16 
000 innbyggere. Dette er en beregning som er utført av konsulentfirmaet Rambøll i 2011 på 
oppdrag fra kommunen. Det er lagt til grunn en forholdsvis moderat utnyttelsesgrad og høyde 
på de nye byggene i denne beregningen. Videre er ikke potensialet for boliger ved 
Krakstadmarka tatt med i beregningen. Potensialet for nye boliger er derfor større.  
 
Når behovet i planperioden for hele Ringerike kommune er beregnet til 10 000 flere 
innbyggere, mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder utenfor 
byområdet for å kunne styre boligutviklingen til Hønefoss og for å bygge opp under den nye 
togstasjonen og kollektivknutepunktet.  
 
Heradsbygda har en avstand på mellom 4 og 6 km til sentrum. Haugsbygd mellom 5 og 7 km 
og Åsa ca 10 km til sentrum. Alle disse områdene er bilbaserte og for å kunne betjenes med 
buss må tettstedene ha en størrelse som gjør det lønnsomt med et godt busstilbud. For noen av 
stedene er det barneskole og for noen også ungdomsskole. Fylkesmannen har forståelse for 
ønsket om å legge til rette for noe vekst i disse områdene for å støtte opp om tettstedene, men 
mener det blir feil å legge opp til store utvidelser som legger press på kulturlandskapet som 
omgir disse områdene og som i tillegg kommer i direkte konflikt med produksjonsarealer. 
Videre må veksten i disse områdene begrenses for å få til en ønsket utvikling i Hønefoss. 
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Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
områdene B20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 ved Haugsbygd, området B17 ved 
Heradsbygda, område B6 og B7 ved Trygstad og område B18 ved Hensmoen. For 
områdene B22, B23, B24 og B25 begrunnes i tillegg innsigelsene i nasjonale føringer for å 
begrense omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Videre vil vi sterkt anbefale at det foreslåtte boligområdet ved Klekken gartneri (B19) blir 
tatt ut og tilbakeført til LNFR-område i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av at området ligger inneklemt mellom 
eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press på omkringliggende 
landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig å fortette områder som har verdier for 
landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd. Selv om det har vært/er virksomhet ved 
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon, har 
jorda i området høy kvalitet som egner seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle 
gartneriet, eller eventuelt redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke 
omdisponeres til boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer.  
 
Det er ikke åpnet opp for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene i arealdelen, men det er 
lagt inn flere nye byggeområder for bolig ved tettstedene Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og 
Hallingby. For alle disse tettstedene er det et fortettingspotensial i gjeldende plan og for noen 
av områdene er det store ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse. Tettstedene 
Nakkerud, Tyristrand og Ask ligger henholdsvis 20, 14 og 7 km fra Hønefoss sentrum og er 
bilbaserte på lik linje med tettstedene Sokna, Hallingby og Nes. 
 
På bakgrunn av at det ikke er åpnet opp for spredt boligbebyggelse i disse områdene og at det 
er begrenset med boliger det er åpnet opp for, fremmer vi ikke innsigelse. Vi vil likevel 
fraråde områdene B4, B5, B29 og B30 og anbefaler at arealbruken blir endret til LNFR-
område i tråd med gjeldende kommuneplan. Alle områdene grenser til dyrka mark med de 
konsekvenser dette vil kunne få for driften av landbruksarealene. Problemer med støy, lukt og 
støv er kjente problemstillinger knyttet til boligområder som grenser til landbruksarealer. 
Videre utgjør områdene skogteiger inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta av 
hensyn til kulturlandskapet. Når det er dokumentert et potensiale for utbygging til boliger i 
gjeldene plan og at det er et begrenset behov, mener vi det ikke blir riktig å legge til rette for 
nye områder som alle er bilbaserte og som i liten grad støtter opp om nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Når det gjelder område B3 ved Tyristrand omfatter dette et jorde på ca 9 daa. I sør er det et 
stort ubebygd område avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
jordvernføringer og fremmer innsigelse til område B3 som resulterer i at 9 daa med dyrka 
mark blir omdisponert til boligformål. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det fremgår av planbeskrivelsen at området ved Pukerudhagen utenfor Sokna har vært avsatt 
til boligområde i kommuneplanen i lengre tid uten å bli realisert. Et område på ca 200 daa er 
avsatt til boligformål som ennå ikke er tatt i bruk. Området ligger ca 2 – 2,5 km fra 
sentrumsområdet av Sokna. Den østre delen består av dyrka mark som omfatter et areal på ca 
70 daa, ca 35 daa av dette området ser ut til å være dyrket opp i nyere tid. Fylkesmannen 
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mener det vil være svært uheldig om den dyrka marka blir omdisponert til boligformål ved 
Pukerudhagen og fremmer innsigelse til denne delen av boligområdet. Vi viser til nasjonale 
jordvernføringer og ber om at den delen av området som omfatter dyrka mark blir endret til 
LNFR-område. 
 
Ved tettstedet Nes i Ådal helt nord i kommunen er det en befolkning på ca 500 innbyggere. 
Som det går frem av planbeskrivelsen har det vært vanskelig å realisere noen av områdene 
som i gjeldende plan er avsatt til boligformål for denne delen av kommunen. Det er spesielt to 
områder som ut ifra sin størrelse og plassering som vi mener er uheldig å realisere ut fra 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Områdene ligger øst for 
tettstedet på hver sin side av Østsideveien. Områdene er til sammen på ca 192 daa og omfatter 
for det meste skogareal. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og anbefaler at disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og 
tilbakeføres som LNF-område. Vi vektlegger også at disse områdene heller ikke bygger opp 
under utvikling av tettstedet Nes og ligger langt unna Nes skole som ligger på andre siden av 
elva uten gang- og sykkelveg med en avstand på ca 2 km til boligfeltet. 
 
Sør for tettstedet Nes er det foreslått et lite hyttefelt (F) på ca 12 daa som grenser til dyrka 
mark ved Lunde. Området ligger utenfor 100-metersbeltet til Begna. Fylkesmannen vurderer 
dette som en satellittutbygging som ikke bygger videre på eksisterende hyttebebyggelse eller 
strategier for hytteutvikling og reiseliv i kommunen. Videre går det frem av 
konsekvensutredningen at området kan være utsatt for lukt fra renseanlegget som grenser til 
det foreslåtte hyttefeltet. Støy, støv og lukt fra drift av tilgrensende jorde vil også kunne skape 
problemer. Vi viser også til hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune hvor det er føringer 
om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende 
hyttefelt. Vi anbefaler at hyttefeltet (F) blir tatt ut og tilbakeføres til LNFR-område i tråd 
med gjeldende kommuneplan. 
 
Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområde for fritids- og turistformål ved 
Kommunehaugen, FT2. Arealet er på 30 daa og utgjør en skogteig som ligger inneklemt 
mellom et stort jorde i øst og Begna i vest. Arealet ligger innenfor 100-metersbeltet til Begna 
og strekker seg helt ned til vannkanten. Det er ønske om å legge til rette for utleiehytter, 
båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og fiske. 
 
Det er ikke adkomst til området i dag. Dette må eventuelt løses ved å opparbeide veg på dyrka 
mark. I tillegg utgjør Begna med tilhørende kantsone langs elvebredden store verdier knyttet 
til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Begna er blant annet leveområde for elvemusling 
som er oppført på rødlista for 2015 som sårbar (VU). Videre vil vi vise til at randsoner langs 
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og 
plantearter. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng og for 
kulturlandskapet. Selv om det er tatt ut tømmer for et begrenset område fremstår 
elvelandskapet som et naturområde uten særlige tekniske inngrep. Fylkesmannen mener det 
vil være uheldig å åpne opp for bebyggelse i dette området og fremmer innsigelse til 
byggeområdet FT2 ved Nes i Ådal. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser.  
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Ved Hensmoen er det foreslått et nytt masseuttak helt nord i området, ca 125 daa. I gjeldende 
kommuneplan er området avsatt til LNF-område. Det er imidlertid et eksisterende masseuttak 
her som nå er foreslått utvidet. I konsekvensutredningen går det frem at uttaket har vært i drift 
siden 1940-tallet og at utvidelsen vil legge til rette for uttak i 135 år med et uttak på 20 000 
tonn per år. 
 
Fylkesmannen vil vise til Hensmoen med Storetjern og Lilletjern er et lokalt viktig natur- og 
friluftsområde. Fylkesmannen har i brev av 26. mai 2017 kommet med uttalelse til masseuttak 
for Hensmoen som omfatter et område på ca 900 daa hvor det skal tas ut 29 millioner tonn 
med grusmasser over en lang tidsperiode. Friluftsområdet ved Storetjern og Lilletjern er 
derfor presset både fra sør og nord. I øst grenser området til et industriområde. Vi ber derfor 
kommunen om å vurdere den samlede belastningen for området med tanke på tungtrafikk, 
støy mv. som området blir belastet med. Slik vi vurderer saken vil en utvidelse av 
masseuttaket ved Heen Sand resultere at friluftsområdet blir ytterligere forringet. Vi vil 
derfor fraråde at uttaksområde blir utvidet. Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at 
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal 
prioriteres og at områder sikres. 
 
Ved Ringmoen skole er det foreslått å endre gjeldende arealbruk fra offentlig bebyggelse til 
næring. Innenfor området er det en fotballbane og det går frem av konsekvensutredningen at 
den nedlagte skolegården kan ha funksjon som lekeareal for nærområdet. Ut fra flyfoto over 
området går det tydelig frem at det er opparbeidet en fotballbane ved skolen som omfatter et 
areal på underkant av 3 daa. Slik det er foreslått i arealdelen vil fotballbanen/lekeområdet gå 
tapt til fordel for næringsbebyggelse uten at det i konsekvensutredningen er vurdert hva dette 
vil ha for virkninger for barn og unge i området. Vi vil i den sammenheng vise til 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det 
går frem at dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, 
skal det stilles krav om erstatningsarealer. Ut fra flyfoto kan vi ikke se at det er andre områder 
med opparbeidet lekeareal ved Ringmoen. 
 
Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette 
forslaget og finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til forslaget N3 som resulterer 
i at et lekeareal/fotballbane på ca 3 daa blir omdisponert til næringsformål. Vi viser til 
nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. 
 

Risiko og sårbarhet 

Fylkesmannen mener det er bra at kommunen har innarbeidet hensynsoner for flom og skred i 
plankartet med tilhørende bestemmelser med krav til videre utredning og ivaretakelse av krav 
til sikkerhet. I områder avsatt til boligbebyggelse er det blant annet et krav i bestemmelsene § 
1.0.3 til utredning av flomfare, skredfare, radon og forurensning i grunnen. Videre er det 
bestemmelser knyttet til hensynssonene for flom og skred i § 7. 
 
Som påpekt i høringsuttalelsen til NVE er flom og skred imidlertid mangelfullt utredet i 
konsekvensutredningen. Områder som i kartklienten Atlas er vist som aktsomhetsområde for 
flom og skred er ikke fanget opp i konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet for det 
foreslåtte utbyggingsområdet ved Buttingsrud. Dette er en klar svakhet ved utredningen.  
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Det er derfor viktig at kommunen tar en gjennomgang av alle foreslåtte byggeområder og 
vurderer dette opp mot kjent kunnskap. Områder som kan være utsatt for flom, skred eller 
annen fare må vises i plankartet med egen hensynssone med tilhørende bestemmelser som 
sikrer videre utredning av faren og tiltak for å ivareta krav til sikkerhet, jf. TEK 17. 
 
Fylkesmannen viser til utredningskravet i plan- og bygningsloven § 4-3 om samfunns-
sikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det går frem at analysen skal vise alle risiko- 
og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre viser vi til PBL § 
3-1 om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, hvor det går frem av bokstav h at planer 
skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  
 
Fylkesmannen har derfor 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. 
 

Forslag til bestemmelser 

Først og fremst mener vi kommunen har foretatt et grundig arbeid med revisjon av 
bestemmelsene som virker omfattende, men likevel oversiktlige. Bestemmelsene er bygd opp 
på samme måte som gjeldende bestemmelser. 
 
Vi vil likevel anføre at det kunne gått tydeligere frem hva som er retningslinjer og hva som er 
juridiske bestemmelser.  
 
Når det gjelder forslag til støybestemmelse i § 1.0.4 mener vi bestemmelsen bør endres noe i 
2. avsnitt. For sentrumsområder nært kollektivknutepunkt kan det aksepteres avvik fra de 
generelle kravene av hensyn til nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrumsområder 
og under bestemte vilkår. Vi mener det blir feil med målsettinger for utbyggingen i sentrum 
slik bestemmelsen er formulert. Det må være vilkår som må oppfylles for å tillate oppføring 
av bebyggelse til støyfølsom bruk. Vi ber om at støybestemmelsen rettes opp i tråd med 
føringene i støyretningslinjen kapittel 3.2.1.  
 
Bestemmelsen § 8.3 og § 8.4 om parkeringskrav i kommunen mener vi i for liten grad skiller 
mellom byområder og landområder. For sentrumsområdet av Hønefoss er det viktig å legge 
opp til høy arealutnyttelse og transformasjon fra blant annet store åpne parkeringsplasser til 
sentrumsbebyggelse. Videre er det et mål om å få ned biltrafikken. Vi mener derfor det blir 
feil å innføre minimumskrav som i tillegg er like høye for landområdene som for Hønefoss 
sentrum hva gjelder boligbebyggelse. Fylkesmannen har derfor en sterkt planfaglig 
anbefaling om at kommunen tar en gjennomgang av parkeringsbestemmelsene og at det 
blir endret til maksimumskrav for Hønefoss sentrum og at parkeringskravet for bolig, 
kontor, forretning, m.m blir redusert for sentrumsområdet. Vi viser til nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging hvor veksten i persontransporten i byområdene skal 
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og nasjonale mål om å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Videre anbefaler vi en rekkefølgebestemmelse som sikrer at Ringerike kommune kommer i 
gang med utbyggingen av sentrumsområdet før de nye byggeområdene utenfor Hønefoss kan 
tas i bruk. Vi vil i den sammenheng vise til kommuneplanen for Kongsberg hvor det er et 
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rekkefølgekrav om at det skal fortettes med 1000 nye boenheter i sentrumsområdet før et nytt 
boligområde som ligger utenfor sentrumsområdet kan tas i bruk. Dette er med på å styre 
arealutviklingen i kommunen og som tvinger kommunen med å komme i gang med fortetting 
og utvikling av sentrumsområdet. Vi mener dette er et viktig plangrep som også Ringerike 
kommune bør vurdere for å legge press på arbeidet med å fortette og utvikle Hønefoss 
sentrum. Dette er særlig aktuelt med planene for ny togstasjon og for å legge til rette for 
boligbebyggelse rundt dette området. 
 

Markaområdet 

Når det gjelder arealene som ligger innenfor virkeområdet til markaloven er det foreslått en 
retningslinje som skiller mellom hytter som ligger innenfor 100-metersbeltet til vann og 
vassdrag og de som ligger utenfor. Innenfor 100-metersbeltet er dagens retningslinje om å 
tillate et bruksareal på 50 m2 + 10 m2 til uthus videreført. For områdene utenfor 100-
metersbeltet er det åpnet opp for hytter med et bruksareal på 60 m2 i tillegg til et overbygg til 
inngangsparti e.l. inntil 10 m2 BRA og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA. Totalt vil 
dette resultere i et bruksareal på 80 m2. 
 
I gjeldende kommuneplan er det retningslinje med en begrensning hvor bruksarealet er satt til 
60 m2 som samsvarer med forvaltningspraksisen i nabokommunen Hole. I utgangspunktet 
mener vi det er fornuftig å differensiere mellom vassdragsnære områder og øvrige natur- og 
friluftsområder slik det er foreslått. For akkurat markaområdet mener vi likevel dette ikke er 
et godt plangrep. Dette begrunner vi med at det er knyttet spesielle brukerinteresser til hele 
markaområdet som skiller seg vesentlig fra øvrige «markaområder». Videre mener vi det er 
viktig å ha en restriktiv politikk som hindrer et press på større hytter innenfor Marka. 
Arealgrensen på 60 m2 har ligget til grunn for behandling av dispensasjonssaker i kommunen 
over lang tid. Gjeldende kommuneplan er 10 år gammel. Vi savner en vurdering for behovet 
for å øke denne grensen. 
 
Selv om det er et generelt byggeforbud innenfor markaområdet og søknad om utvidelser skal 
behandles som dispensasjon fra byggeforbudet, vil retningslinjen legge sterke føringer for 
behandlingen av disse sakene i kommunen. Vi kan derfor ikke anbefale at gjeldende 
retningslinje blir endret slik det er foreslått. 
 
Videre vil vi vise til markaloven § 6 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens areadel 
som vedrører Marka skal stadfestes av departementet før planen for rettsvirkning etter plan- 
og bygningsloven. Etter at planen er vedtatt av kommunestyret skal arealdelen oversendes til 
departementet. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anses som nødvendig 
for at planen skal være i samsvar med lovens formål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helen Bjørnøy 
Fylkesmann 

  Eli Kristin Nordsiden 
 Avdelingsdirektør 
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Tittel: Kommuneplanens arealdel Ringerike kommune - uttalelse

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 – 2030 – Ringerike kommune
 
Mattilsynet er sektormyndighet med ansvar for ivaretagelse av nasjonale, regionale og lokale mål, regler og
retningslinjer vedrørende forhold som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder.

Mattilsynet skal bidra til å sikre levering av trygt drikkevann til hele befolkningen. Dette innebærer blant annet at
vi skal bidra til at drikkevannskilder ikke blir forurenset.

Vern av drikkevannskilder er en viktig og prioritert oppgave for Mattilsynet.

 
I ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017 er kommunens ansvar tydeliggjort. Kommunen plikter å ta
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen, utarbeider reguleringsplaner og gir
tillatelser etter relevant regelverk.
 

1.       Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens plikter
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen
av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal
om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der
vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.
 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder
og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan‐ og bygningsloven.
 
Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i
kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2. Kommunen skal ha oversikt over hvor
innbyggerne i samsvar med § 23 andre ledd kan finne informasjon om drikkevannskvaliteten.
 
Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye
vannforsyningssystemer og ved søknader om endringer som omtalt i § 18.
 
Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan‐ og
bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

 
Vi viser til nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Disse har som mål å beskytte
menneskers helse og velvære ved bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å
forebygge, kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer.
Videre er det et mål om bedre beskyttelse av vannkilder, nettopp gjennom avsetting av hensynssoner i
kommuneplanen, restriksjoner i nedbørfeltet og inngjerding av områder.
Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.
De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp.
Konkret vil dette si at det må settes tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann til alle.
 
 
 
 
Ringerike vannverk Kilemoen:
 

I forslag til bestemmelser i kommuneplanens arealdel § 7 , sikringssoner drikkevann, er det nedfelt
følgende; «Innenfor område angitt som hensynssone H110 kan det ikke oppføres anlegg som kan gi fare for
akutt forurensning eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi fare for akutt forurensning.»
 
Vi etterlyser et sterkere vern av Ringerike vannverk på Kilemoen.
Grunnvannskilden som forsyner Ringerike vannverk er av stor verdi og forsyner mer enn 20 000 mennesker



(inkl. industri, næring, skoler, helseinstitusjoner osv.) med drikkevann. Det er per i dag ingen varig
uavhengig reservevannforsyning.
 
I punkt 5.6., KU av enkeltområder, inngår det en tabell som viser områder som er vurdert og foreslått, helt
eller delvis, innarbeidet i revidert arealdel.
 
Tabellens punkt 77 omhandler masseuttak på Kilemoen Nord i stort omfang.
Omsøkte område berører hensynssonene for grunnvann. Inngrepet strekker seg inn i sone 2 og 3 av
sikringssonene rundt Ringerike vannverk Kilemoen.

Vi mener at Ringerike kommune må ferdigstille reguleringsplan for Ringerike vannverk på Kilemoen
(PlanId354) og integrere denne i kommuneplanens arealdel innen tiltak av dette omfang som dette tas inn
i den.

 
Fritidsboliger:
 

Kommuneplansbestemmelsene sier at områder avsatt til boligbebyggelse kan utbygging ikke finne sted
før følgende forhold er sikret i henhold til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Dette
bør også være et tydelig mål for fritidsbebyggelse.
 
Viser igjen til «Nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av regjeringen i 2014: «Ved utlegging av nye
bolig‐ (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor eksisterende
bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende
vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk
tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads‐ og driftseffektive enheter».
Det må avklares om det er mulig å etablere et tilfredsstillende vannforsyningssystem til området før andre
deler av planene iverksettes.
Mattilsynet anbefaler at det planlegges og etableres et felles vannforsyningssystem for hele området.

 
Tyristrand vannverk, nedbørsfeltet til Væleren:
 

I kommuneplansbestemmelsene § 5 omtales nedbørsfeltet til Væleren. Tyristrand vannverk bruker
Væleren som kilde til drikkevann. Kvaliteten på råvannet er ikke optimal og det er i dag omfattende
vannbehandling ved vannverket. I kommuneplanens bestemmelser åpnes det for at det kan gis
dispensasjon for å utvide hytter. Mattilsynet mener at området bør beskyttes for all aktivitet av denne art.
Samfunnsutvikling (befolkningsøkning, aktivitetsøkning) og klimaendring vil medføre økende belastning
på drikkevannskilder og nedbørsfelt. Dette vil etter vår mening medføre stadig økende behov for
beskyttelse i framtida, og dermed kreve en streng vurdering av aktivitet nær drikkevannskildene.

 
 
Mattilsynet anbefaling:
Drikkevannshensyn bør ivaretas sterkere gjennom kommuneplanens arealdel.
 
 
Mvh
Anita K. Fagervold
seniorinspektør
Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
 
Telefon: 22 77 78 46/92 85 47 21
Besøksadresse: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss
 
Felles postadresse: Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, Felles postmottak, Postboks 383, 2381
Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no
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Innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel
2017 - 2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.

Vi viser til brev av 19.5.2017 med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. NVE har
merknader og innsigelse til kommunep lanen.

Vurdering av fare i KU og ROS

I vurderingene som omfatter risiko - og sårbarhet ( ROS ) i konsekvensutredningen er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjon og skred ikke er systematisk vurdert og ivaretatt. I oversikten over
hvordan metodikken for konsekvensutredningen er utført, står det ikke noe henvisning til hvilket
grunn lag vurderingene gjøres opp mot. Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og
farekart , så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle
enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og
skred er vurdert. Det er flere eksempler der aktsomhetskart for skred og flom viser at området potensielt
kan være utsatt for slik fare, uten at dette er kommentert. Nedenfor noen eksempler:

- Område 14 Utvidelse Buttingsrud Camping. Her står det at området ønskes utvidet fordi det er
flomutsatt på dagens område. I punktet med ROS - vurdering er flom - og skredfare ikke nevnt.
Aktsomhetskart viser at området kan være utsatt for flom, jord - og floms kred, snøskred.

- Område 22 Gamle Ådalsvei nord. I ROS vurderingen er det ingen kjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskart for flom potensiell fare på deler av området. Planområdet grenser til vassdrag.

Kommunen må gjøre en gjennomgang av planlagte bygge områder og vurdere opp mot fare for flom,
erosjon og skred. Områder som kan være utsatt for fare må vises på kartet som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser om videre utredning og ivaretakelse av faren.

Skredfare bratt terreng

I vårt innspill til opp s tar t av planarbeidet var vi tydelige på at aktsomhetskart for skred må brukes som
utgangspunkt for hen s ynssoner i kommuneplanen. Dersom kommunen har etterprøvbar informasjon og
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kunnskap som kan innskrenke eller utvide sonene bør dette beskrives og brukes som grunnlag. NVE
mener kommunen som minimum må bruke aktsomhetssone for skred i bratt terreng som grunnlag for
hensynssoner der disse overlapper med planlagt eller eksisterende bebyggelse. Hensynssonene må
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning i reguleringsplan eller byggesak.

Kvikkleireskredfare

Faresonene for kvikkleireskred er lagt inn i planen som hensynssone. Det er positivt at kommunen har
innarbeidet dette. Til hensynssone - skredfare er det lagt inn en god bestemmelse som ivaretar at sik kerhet
mot kvikkleireskred utredes og ivaretas i det videre arbeidet.

Bestemmelser knyttet til hensynssoner gjelder der det er vist hensynssoner i kartet. Den delen av
bestemmelsen der det vises til alle områder med marin leire, må gjøres om til en genere ll bestemmelse.
A lternativt må det lages en hensynssone som viser områder med løsmasser under marin grense. Det er
positivt at det er særlig nevnt fare for utløpsområder og oppdemming av vassdrag.

Flomfare

Flomsonekartet er brukt som utgangspunkt hensynss one flomfare i plankartet. I bestemmelsen tilknyttet
hensynssonen vises det til en sikkerhet mot 200 - årsflom. Det vil være det sikkerhetsnivået som er det
mest vanlige å ende opp med, men i TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivå et er nyansert. Bestemmelsen bør derfor endres slik at det vises til sikkerhetskravene
nyanseres slik at kravene i TEK17 ivaretas.

I bestemmelsen som ligger knyttet til hensynssone - flom er også vist til øvrige områder. Bestemmelsene
som gjelder sikkerhet mot flom der det ikke er hensynssone må gjøres generell. Alternativt kan
kommunen bruke aktsomhetskartet for flom som grunnlag for hensynssone flom for de områdene der det
ikke er flomsonekart.

Inngrep i vassdrag og påvirkning av grunnvann

I kommuneplanen er det lagt inn byggegrense til vassdrag, med mindre det inngår i reguleringsplan.
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Det er i planen åpnet for svært mange masseuttak. Slike uttak vil kunne medføre nærføring og inngrep i
vassdrag. Videre vil det også kunne medføre en endring av grunnvannstanden.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i v annressursloven blir ivaretatt. NVE vil
kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der det kommer frem at det vil bli nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne interesser.

Konklusjon og innsigelse

NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike med grunnlag i at fare for flom og skred ikke er
godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen.

- 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 om rådene der det kan være fare
må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten videre.
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- Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er gode
bestemmelser til hensynssone. Men deler av b estemmelsene gjelder også for områder det ikke er
hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.

- Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i
bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som iv aretar videre utredning og kartlegging av fare ved
regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper
med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunen ta kontakt dersom det er behov for nærmere avklaring og dialog rundt våre merknader
og innsigelse .

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 3 22.08.201 7

H ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n a v k o m m u n e p l a n e n s a r e a l d e l 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,

m e r k n a d f r a F y l k e s k o m m u n a l v e g m y n d i g h e t

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er

høringsfristen til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor

følger våre merknader:

Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og

konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner (områdeplaner?). Arealbruken i disse

områdene vil påvirke trafikkbilde utover s elve planområdet. En slik oppsplitting vil ikke

kunne gi tilstrekkelige opplysninger om den totale trafikkøkningen som følger av

kommuneplanforslaget. Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

kommuneplanens konsekvensutredning tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,

som er forutsetning for å realisere utbyggingsområdene avklart i egne

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner, også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises

til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som

er lagt inn i kommuneplanen har gjennomgått en planprosess i tråd med de krav til
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planprosesser for traseavklaringer som gjaldt på det tidspu nktet den nye vegtraseen var til

vurdering. Inntil ny trase er avklart bør derfor traseene fra de gjennomførte planprosessene

ligge inne i plankartet. Hensikten er å minske nedbygging av mulig areal for framføring av ny

veg. Vi henstiller derfor om at muli ge framtidige traseer som er tatt ut legges inn igjen i

planen.

Til høringsdokumentene er det lagt fram en konsekvensutredning, planbeskrivelse, plankart

for hele kommunen og soneplankart for tettstedene Sokna, Nakkerud/ Tyristrand/ Ask,

Hallingby, Nes og b yen Hønefoss med omland (Haug, Heradsbygda, Hen, Hensmoen,

Eggemoen etc.). I KU er de ulike arealinnspillene omtalt og nummerert, men det framgår ikke

her tydelig hva som er silt bort og hva som er videreført inn i planforslaget. Vi antar ROS -

analysen er i ntegrert i KU? Det framgår ikke hvilke kriterier trafikale konsekvenser er vurdert

etter og hvordan man har kommet fram til en gul eller grønn konklusjon, hverken i

oversendt saksmateriale eller det som ligger ute på hjemmesiden til Ringerike kommune. I

Pl anbeskrivelsen er det gitt en kort omtale av de innspillene som er tatt inn i planforslaget.

Vi har zoomet inn på plankartet og på soneplanene som ligger på nettet uten å finne

samsvar mellom nummerering i KU/planbeskrivelse og den betegnelse som er gitt m ed

uleselig liten skrift på plankartet.

Vi oppfatter at det hverken i planbeskrivelsen eller i KU i tilstrekkelig grad er vurdert

konsekvensene for vårt fagområde. Det foreligger ikke dokumentasjon på de vurderingene

som er gjort. Det er ikke vist prinsi piell t ilknytningspunkt som kan utvikl es til å være i

samsvar med vegnormalene. Bruk av eksisterende adkomster og eventuell mulighet til å

utvikle disse slik at de får en utforming i tråd med vegnormalene er heller ikke dokumentert

og vist. Trase for adkom stveg til riks - eller fylkesveg for de nye områdene er ikke vist.

Adkomstveier er en forutsetning for at utbyggingsområdet kan realiseres og konsekvenser

for eventuelle berørte naboer som får ny veg over sin eiendom er ikke vist i planen. Mulighet

for koll ektivbetjening er ikke vurdert. Det er opplyst ønske om enkelte gangveger, men det

virker ikke være gjort en vurdering i kommuneplanen om det er en forutsetning at

gangveger må bygges ut i tilknytning til realisering av et byggeområde, dette er overlatt ti l

seinere planstadie. Det er gjort forutsetning om at det eksisterer et system det kan bygges

videre på uten at det er vist til hvilke eksisterende gs - system som skal ligge til grunn. Det er

ikke vurdert samlet eller enkeltvis økning i trafikkmengde som fø lger av nye byggeområder.

Ei heller er det vurdert om det kan være behov for tiltak innenfor influensområdet på vårt

vegnett som berøres av ny arealutvikling.
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder

kons ekvensutredninger kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter. Da vi

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning. Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud

Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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MOTTATT 11$tPI.2017

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3s02 HøNEFOSS

Deres ref.: Vår ref,: (oppgisved henvendelse)
t7/LL97 -3
Dir. tlf.nr.: 93262113

Arkiv:
141, &13

Dato:
lL.o9.20L7

Underretning om vedtak: Kommuneplanens arealdel - 2OL7 - 2030 - Ringerike
kommune

Hole kommunestyre behandlet sak vedrørende Høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdelfor Ringerike kommune i sitt møte den 4.9.2OL7.

Det ble gjort følgende vedtak:

"Kommunestyret stØtter forslaget til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune."

Tilorientering.

Med hilsen

Marthe Hagelsteen

I nformasjonsavdelingen

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signotur,

Dokid;
17074975
(14tee5-217)
und€fêh ¡q ofr v€dl¿À kommur ÈpÌ¿n€n5

Postadresse

Viksveien 30, 3530 Røyse

E-post:

postmottak@ hole.kommune.no

Telefon:

32 16 11 00

Bankgiro:
2280.40.000s8

Hjemmeside:
www.hole.kommune.no

Org. nr:
960 010 833



JEVNAKER
KOMMUNE

Plan og samfunn

Vår ref.:
Arkiwnr.:
Deres ref.:
Dato:

l7l1071-2-SrR
L90 &t3
r4l99s-t04
29.06.2017

Ringerike kommune
Postboks 123

3502 HØNEFOSS M0TTATT 2g llll{l 2017

Svar - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel20lT -2030, Ringerike
kommune

Viser til Ringerike kommunes brev av 19.05.2017 der det åpnes for merknader til
kommuneplanens arealdel 2017 - 2030.

Den ekstra satsingen på tilrettelegging for videre vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å
møte utfordringene man vil stå overfor de neste årene. Særlig viktig blir det videre arbeidet
med samordnet areal- og transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan
for Ringeriksre gionen.

Videre ser Jevnaker kommune frem til et fortsatt godt samarbeid, særlig i forhold til regional
utvikling knyttet til vei og bane.

Vennlig hilsen

Sigri Rosø
arealplanlegger

Dokid:
1 7056867
(14t9e5-107)
sv¿r- Bodno o0 olfenllig ellsßyn ¿v

kommunsplinen5 are.kel 2017 2010

Jevnaker kommune v/Plan og samfunn
Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Epost: postmottak@j evnaker.kommune.no
Telefon:
6t 3t s7 00



Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling

MOTTATT 1B AÜ6.2017

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Deres ret

141995-104

Saksbeh:

Une Brita Skoe, 234617 93

Dato: 16.08.2017

Arkivkode:

511
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Vår ref(saksnr):

201702911-5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2OI7.2O3O FOR RINGERIKE KOMMUNE.
OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Det vises til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til
17.08.2017. Myndighet til å avgi uffalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker, er av

bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets
vedtak av 03.07 .2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 19.05.2017 med forslag til
kommuneplanens arealdel pâhøring.I planforslaget legger Ringerike til grunn et mål om vekst
på 10.000 nye innbyggere, fra ca 30.000 i dag til 40.000 i2030. Kommunen har som mãi at70
prosent av veksten skal tas i Hønefoss-området.

Oslo kommune viser til høringsuttalelse til planstrategi for Ringerike kommune 18.03.2016.

Der pekte vi på Ringerikes ansvar, som del av Osloregionens felles bo- og arbeidsmarked, i å
legge prinsippene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn for revisjon av

arealdelen. Vi pekte særlig på at hovedveksten i boligbyggingbør skje gjennom kompakt
byutvikling i Hønefoss og i gjeldende tettsteder som bygger opp under kollektivtransport,
sykkel og gange. Ä møte utfordringene og mulighetene som ligger i planene for ny E16 og
Ringeriksbane på denne måten, vil styrke kommunens konkurransekraft og regionale
betydning. En slik utvikling vil samtidig bidra til å redusere personbiltransporten til Oslo, og
belastningenpä arcal, støy, luftforurensning og miljøer med høy kulturhistorisk verdi.

Det er derfor positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss som attraktivt
bosted, handelsby og regionsenter med vekst i boliger og næring. Planforslaget viser til
fortettingsanalysen utført av Rambøll i2015, som konkluderer med at det er et

fortettingspotensial på 6300 boliger innenfor dagens byggesone i Hønefoss. Av planforslaget
går det imidlertid frem at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene er utenfor Hønefoss-
området, og i områder uten godt kollektivtilbud. Dette gjelder blant annet områdene

Heradsbygda og Haugsbygd der det foreslås større utbyggingsarealer. Det er derfor vanskelig å
se at Ringerike følger opp siu eget mål om å ta 70 prosent av boligveksten i Hønefoss-området.

Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Org.nr.: 974770482

I

I



Oslo kommune oppfordrer Ringerike kommune til å bruke kommuneplanen til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss. På denne måten vil planen også følge opp
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra2016, der Ringerike inngår. Vi viser
i denne sammenheng også til Kommunal- og moderniseringsdepartements avgjørelse av
innsigelse til kommunedelplan Krakstadmarka, der departementet legger vekt på at kommunen
har store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.

Det vil videre være viktig at pågående områderegulering for Hønefoss legger opp til gode
prosesser for å bygge opp under de samme målene.

Når det gjelder parkering, har planforslaget en bestemmelse om minimum 1,0

biloppstillingsplass pr boenhet i områder definert som senterområde i planen. For
senterområder, og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler vi lavere parkeringskrav og
differensiering med lavere krav til mindre boliger for utviklingav attaktive, klimavennlige og
arealeffekfive sentrumsområder. Bruk av maksimumsnoÍn bør vurderes, slik at det ikke legges
til rette for flere parkeringsplasser enn det er behov for.

Hanna E. Marcussen
byråd for byutvikling

Godkjent elektronisk

Kopi til: Byantikvaren, Postboks2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 8,0754 OSLO
Bymiljøetaten, Postboks 636Løren, 0507 OSLO

Byrådsavdeling for frnans, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 OSLO

Byrådslederens kontor, Rådhuset, 0037 OSLO
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO
Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO

Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg,0506 OSLO
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RINGERIKE KOMMUNE 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Guro Li, 

 

Fra:  Landbrukskontoret 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/995-163 28309/17 140 25.08.2017 

Landbrukskontoertes kommentarer - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017- 2030  

Viser til høring og offentlig etterysn etter 1. gangs behandling i Formannskapet. 

Landbrukskontoret kommer her med noen generelle kommentarer, og har i denne omgang ikke 

gått inn på enkeltområder, med ett unntak. Hovedsakelig skyldes dette lite ressurser hos oss.  

 

Landbrukskontoret tar utgangspunkt disse tallene i forhold til dyrka og dyrkbar mark: 

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord:   115 daa (29 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord:     3 daa (2 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite:    47 daa (12 arealer) 

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord:   650 daa (33 arealer) 

Areal avsatt til boligformål der det i dag er fulldyrka eller overflatedyrka jord:   

381 daa (196 arealer) 

 

På bakgrunn av disse tallene vil landbrukskontoret trekke fram følgende: 

 Jordfaglig vurdering (vedtatt av FS 21.04.15, sak 45/15) 

I vedtaket fra Formannskapet står bl.a. at temautredningen skal være retningsgivende 

for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, og at retningslinjene for 

saksbehandling skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene. 

Landbrukskontoret ber om at vedtaket følges opp. 

 

 Nasjonal jordvernstrategi 

Stortinget vedtok 08.12.2015 å øke ambisjonen i forhold til hva som var foreslått i 

jordvernstrategien (6 000 daa), og fastsatte det årlige målet for omdisponering av dyrka 

mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 

2020. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-127-s-20142015/id2413930/sec14


 

 

 

Ringerike har i nasjonal sammenheng en meget god jordkvalitet. Det bør derfor være 

ekstra viktig for Ringerike kommune å ta hensyn til jordvernet. 

 

 Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 07.04.17  

I forbindelse med innsigelser i Krakstadmarka konkluderte KMD med at det ikke kunne 

godkjennes å omdisponere dyrka mark til boligformål på bakgrunn av at kommunen har 

stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortetttingspotensial i 

Hønefoss by. 

Dette bør sette føringer i forhold til videre arealutnyttelse i kommunen, og dyrka mark 

bør ikke bygges ned til fordel for boliger.  

 

 Plattform for samarbeidspartiene i Buskerud fylkesting 2015-2019 

I dokumentet er nedfelt overordnede politiske målsetninger. Et av disse er et grønt 

skifte i Buskerud. Her står bl. a.:  

Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket 

og dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det 

gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive 

skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal 

erstatningsjord etableres.»  

 

 Ringeriksbanen og E16 (FRE16) 

FRE16 og andre veiprosjekter vil i nær framtid føre til nedbygging av hundrevis av 

dekar dyrka og dyrkbar mark. Dette forsterker viktigheten av ikke å bygge ned 

ytterligere dyrka og dyrkbar mark, særlig til boligformål. 

 

I høringsuttalelsen til planprogrammet ble følgende punkt lagt til Rådmannens forslag 

til vedtak: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende 

som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

Ringerike må vurdere om samme krav skal gjelde for nedbygging av dyrka mark også 

til andre formål, eks. boligutbygging. 

 

 

På bakgrunn av punktene over har Landbrukskontoret følgende tilleggskommentarer: 

 

o Dyrka og dyrkbar mark er en minimumsressurs i Norge, Ringerike må ta ansvar siden 

dette er av landets mest produktive områder. Mindre enn 1 m² gir et brød pr. år. Ved 

nedbygging av 1 m² forsvinner et brød hvert år i all framtid! 

o Ved nedbygging av dyrka og dyrkbar mark er det ikke bare matproduksjon men også 

arbeidsplasser som går tapt. Eksempelvis kan nevnes Klekken Gartneri, hvor det er 

foreslått store areal til boligformål. Ved nedbygging her vil det forsvinne en lønnsom 

bedrift som i dag har annsatt 4,5 årsverk. 

o Når det gjelder Nedre Klekken (B19) vil vi påpeke en direkte feil i KU’en knyttet til 

konsekvensgrad (gul) gitt på jord- og skogressurser. Her leser vi at arealet i hovedsak 

består av «anna skogdekt fastmark», og at det finnes 16 daa dyrkbar mark. I følge 

gårdskart består arealet av 16 daa fulldyrka jord. Konsekvensgraden burde helt klart 

vært rød. 



 

 

o Det bør åpnes for å ta ut flere arealer med dyrka/dyrkbar mark som er avsatt til 

boligformål i gjeldende kommuneplan tilbake til LNF på arealer som ikke er blitt 

regulert eller nedbygd. Det samme gjelder dyrka/dyrkbar mark som er regulert til 

boligutbygging, men som ikke har blitt realisert. 

o Det finnes store arealer i Ringerike som er egnet til boligbygging, men som ikke vil 

berøre dyrka mark. Så lenge dette er en realitet bør det ikke vær aktuelt å bygge ned 

matjord til boligformål. 



 

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 
17.08.2017 

Vår ref.: 2014\995 

Uttalelse til forslag til ny kommuneplan 2017-2030 

Det vises til saksdokument 14/995-104 høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel 2017-20130, dato 19.5.2017. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

  

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke 

negativt inn på folkes helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har vurdert forslag til ny kommuneplan for 

Ringerike kommune og bemerker at det blir viktig i arealplanarbeidet framover at dette 

gjenspeiler folkehelsemeldingens satsningsområder på «aktiviteter for alle», «best for barn» 

og «folkehelsekommunen». Herunder at kommunens planarbeid har fokus på prinsippene om 

«levende grønne byer», universell utforming, sykkelbykonseptet, ren byluft, tiltak som kan 

bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse m.m..  

 

Videre ville det vært hensiktsmessig med arealer i by- og tettstedsentrene som har «fleksible» 

arealbruksformål, f.eks. at det er identifisert arealer som raskt kan omdisponeres til offentlige 

formål, f.eks. arealer for publikumsbygg og -anlegg, arealer for fysiske aktivitet, sosiale 

møteplasser, kultur-arrangementer o.l.. 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 



Fra: Jorunn Strømsodd [jorunnstr1@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kristin Bjerkestrand Eid [krbjerke@hotmail.com]; Roy Pedersen 

[roy.pedersen4@gmail.com]; frodeandresen@outlook.com [frodeandresen@outlook.com]; 

Tor Eid [tor.eid@outlook.com]; hanne.witso@ffo.no [hanne.witso@ffo.no]; Jorunn 

Strømsodd [jorunnstr1@hotmail.com]; holm@nordlamell.com [holm@nordlamell.com]; 

dag.olav.teigland@gabler.no [dag.olav.teigland@gabler.no] 

Sendt: 24.08.2017 14:47:08 

Emne: Merknad til kommuneplan og vedr. Klekken Gartneri 

Vedlegg:  

 

 
                                                                                                                                  Jorunn og Kåre 
Strømsodd 
                                                                                                                                  Nedre Klekkenvei 3 
                                                                                                                                  3514 HØNEFOSS 
Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
postboks 123, sentrum 
3502 Hønefoss 
                                                                                                                                                                Kle
kken 24.august 2017 
 
Vi bor i Nedre Klekkenveien, som inntil nå har vært en fredelig og rolig privatvei med 16 
oppsittere. 
Siste året har utbyggingen av Klekkenhagen startet opp med planlegging om 34 
nye boenheter. Vår bolig får blant annet en tre etasjes boligblokk rett utenfor gjerdet vårt på 
en side. Dette er en helt annen byggestil og virker litt storslagent inn i vårt boligmiljø. i På 
den andre siden skal det bygges ballbane så å si inntil tomta vår. På den tredje siden har et 
bolighus fått bruksendring til asylmottak.  
 
Kommunen planlegger utbygging av Nedre Klekkenhagen (ved Heggestubben) med 12 
boenheter.  
Eksisterende vei er smal og vedlikeholdes av oss som bor her.  
Her kreves utbedring og oppgradering for å kunne ta i mot anleggstrafikk og nye innflyttere. 
Veien vil få økt biltrafikk med støy og eksos rett utenfor husveggen vår. 
Nedre Klekkenveien er allerede hardt belastet etter anleggstrafikken i Klekkenhagen. 
Eiendommen vår er “omringet” på alle kanter! Det er ikke slik vi ønsker å bo! 
Vi føler også at det vil skje en forringelse av eiendommen vår. 
 
Så blir vi kjent med at kommunen i tillegg planlegger et nytt boligfelt på Klekken Gartneri. 
Hva skjer med bygda vår? Haugsbygd har vært kjent som ei god jordbruksbygd, 
skog, bygdeveier og stier til rekreasjon for alle.  
Hvorfor skal det brukes jordbruksarealer til boligformål når man skal verne om åker og eng? 
I Buskerud Fylkeskommune fra 2015  foreligger et vedtak om dette! 
Både Klekkenhagen, Nedre Klekkenhagen og Klekken Gartneri er dyrkamark. 



Vi mener at så lenge det finnes tilgang på tomter som egner seg til boligbygging, bør man 
skjerme jordbruksområdene. Vi er gjort kjent med at Ringerike kommune fortsatt har store 
områder som skulle kunne disponeres til boligformål. 
  
Distriktet vårt er under stor endring med tanke på togbane, ny vei og boligutbygging både i 
og utenfor sentrum. 
Vårt ønske er at bygda fortsatt får leve! 
Sett en stopper for “rasering” av dyrkamark! 
Dette er så viktig å tenke igjennom før ev. vedtak gjøres!  
 
Med hilsen   Kåre og Jorunn Strømsodd 
                       Bjarne Berger (nabo på Kjellstad) 
  
 
 
  
  
 



 

HØRINGSUTKAST MARS 2017  

KOMMUNEPLAN RINGERIKE 
 

Jeg minner om at det er et igangværende, lovlig grustak på min eiendom, gnr 52 

bnr 1.  Grustaket ligger innenfor det som er betegnet som «Sikringssone – 

Område for grunnvannsforsyning H120» i forslag til bestemmelser. 

Forholdet mellom grunnvann og grusuttak på min eiendom er regulert gjennom 

en særskilt, bindende avtale av 15. mars 1985 mellom kommunen og grunneier.  

Avtalen er undertegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret.   

Avtalen omfatter et sett med klausuleringsbestemmelser som i form og innhold 

kan sidestilles med en reguleringsplan.  Klausuleringsbestemmelsene har vært 

på høring i offentlige etater, de er kartfestet og soneinndelt, og de har konkrete 

bestemmelser knyttet til de ulike sonene. 

Disse bestemmelsene gir tillatelse til grusuttak på hele min eiendom i det 

klausulbelagte området, så lenge dette skjer i samsvar med krav i 

bestemmelsene, som f.eks. tillatt kotehøyde og bestemmelser om lagring av 

drivstoff.  Bestemmelsene setter ingen grenser for maksimalt uttaksvolum, og 

har ingen begrensning når det gjelder tid og varighet.   

Sett på denne bakgrunn vil det være korrekt å markere min eiendom som 

område for masseuttak.  Jeg ber derfor om at den del av klausuleringsområdet 

som berører min eiendom, også markeres som «Område for råstoffutvinning» på 

kommuneplankartet.   

 

Støa, 12. august 2017 

 

 

Hans A. Støen 



Dag Olav Teigland
Nedre Klekken vei 21

3514 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret,
postboks 123, sentrum,
3502 Hønefoss

Sendt via e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Klekken, 24. august 2017

Merknader til kommuneplanens arealdel – Klekken Gartneri.

Jeg viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august 2017.

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri har søkt om å få etablere eneboligtomter på gartneriet, og
at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Det skal også være inngått en form for avtale om salg av gartneritomten til en utbygger.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen og foreslåtte og godkjente utbygging i Nedre
Klekkenhagen, vil vårt nærområde i løpet av nær fremtid få 47 nye boenheter. Vi ser med stor
bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for utbyggerne.

Med plan om ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille området gå fra et
godt, rolig eneboligstrøk i landlige omgivelser til et tettsted med alt for mange boenheter av en type som
ikke passer inn i det etablerte villaområdet.

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt boligstrøk og mener det blir en forringelse av
våre eiendommer – spesielt dersom utnyttelsesgraden økes slik kommunen tilsynelatende ønsker.

Området er et godt landbruksareal og det er i dag gartneridrift på eiendommen, dog ikke av samme
omfang som på 1970/80-tallet. Det er med bekymring jeg ser at det har blitt enklere å bygge på dyrket
mark – og med en utnyttelsesgrad som langt overgår det som ville passe inn i eksisterende bebyggelse.
(Nedre Klekkenhagen er dyrket mark).

Dette er med på å ødelegge det flotte kulturlandskap vi har rundt oss.

Når det gjelder veien, Nedre Klekken vei, er denne bekostet og vedlikeholdt av oss som bor her i dag.
Fremtidig vei vil bli mye mer belastet, med den allerede vedtatte utbygging. Her har vi ikke fått høre noe
fra utbygger eller kommunen.

Som nabo og beboer i området siden 1960- tallet, henstiller vi kommunen til å hensynta eksisterende
beboere/miljø, og ikke godkjenne bebyggelse som vil føre til en vesentlig fortetting på svært kort tid.



Jeg vil også påpeke at eier av Klekken Gartneri har søkt kommunen om å omregulere tomten for å bygge
EN EBOLI GE R.

Jeg blir derfor sterkt bekymret over å ha fått gjengitt uttalelser som kommunens ansatte kom med under
åpen dag den 17.08 hvor det synes som om de støtter utbygger i en vesentlig høyere utnyttelsesgrad enn
det opprinnelig selger har ønsket. Jeg vil anse at dette er et brudd på kommunens plikt til først og fremst
å ivareta innbyggerne og ikke utbyggerne.

Det er for øvrig ikke lenge siden Fylkesmannen fikk medhold i at utbyggere i Ringerike ikke fikk
omdisponere dyrket mark til boligområde. Jeg kopierer derfor inn Fylkesmannen i Buskerud for å varsle
om at Ringerike Kommune igjen forsøker å bryte den nasjonale jordverntrategien.

Jeg krever at kommunen tar hensyn til eksisterende beboere/miljø, og ikke godkjenner bebyggelse som
vil føre til en vesentlig fortetting.

Med vennlig hilsen

Dag Olav Teigland (s)

Kopi:

Fylkesmannen i Buskerud (fmbupost@fylkesmannen.no)



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 22. august 2017

Innspill til høring av kommuneplan - innspill 76

Vi viser til innspill innsendt 12.10.2012 angående del av eiendommen gnr. 49, bnr. 1 og
uttalelse fra Ringerike kommune datert 11.11.2010.

Det var svært overraskende at området likevel ikke er foreslått omdisponert til bolig ved
rullering av kommuneplanen. Slik grunneier har oppfattet tidligere korrespondanse har
kommunen klart signalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at omdisponeringen måtte
avvente rullering av kommuneplanen.
Rullering av kommuneplanen var forutsatt gjennomført innen kort tid etter at innspillet ble
innsendt og grunneier har derfor tålmodig avventet formell behandling.
Rullering av kommuneplanen er i ettertid stadig blitt utsatt og grunneiers tålmodighet har
medført at endret arealbruk ikke lenger anbefales (til tross for tidligere uttalelser).

For grunneier oppleves dette som svært uheldig da han etter å ha avfunnet seg med
kommunens svært sene saksbehandling nå opplever at tidligere lovnader ikke følges opp.

I kommunens svarbrev (10/36-65, datert 11.11.2010) er det stadfestet at området ligger i
LNF-område i kommuneplan som et C-område i JAV for Ringerike. Det opplyses at
Landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis til annet enn landbruk, og det
bekreftes at Fylkesmannen langt på vei har forp liktet seg til å ikke komme med innsigelser.

Etter møter mellom kommunen, grunneier og Tronrud Eiendom ble innspill oversendt i
oktober 2012 for omdisponering av arealet i fm rullering av kommuneplanen.

Arealet som søkes omdisponert er ca 14,5 mål og ligger inneklemt mellom boliger syd for
Veien skole:

Jordsmonnet består av tung leirjord i øvre del og langs kanten mot tomtefeltet
Veienkollen. Langs veien opp til Veien skole er det sandjord som er tørkesvak med
lett sandholdig leire mellom disse.
Jordforholdene gjør «stykket» avhengig av vanning, noe som er vanskelig på grunn
av inneklemt plassering mot boligområde.
Arrondering av området gjør det vanskelig å kjøre med store maskiner da det blir
«dobbeltkjøring» som gir «finkjørt jord» på tung leire. Det dannes en skorpe og hardt
lag på overflaten under spiring.

Ut fra opplysning fra Grethe Tollefsen har nå området fått oppdatert status til A-område i JAV
for Ringerike. Grunneier er ukjent med begrunnelsen for denne endringen og kan ikke se fra



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

sak 15/1067 hva som danner grunnlaget for endret status for dette området med de
vanskelige forhold for dyrkning som beskrevet

For grunneier oppleves det som urimelig at svært tålmodig venting på behandling av innspill
(7 år) medfører at grunnforutsetningene endres uten varsel og innspillet derved ikke er
anbefalt medtatt videre.

Vi ber derfor om at kommunens tidligere anbefal ing opprettholdes og at området gis status
som fremtidig boligområde i kommuneplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no

Kopi til:
Ole Aasen (e-post: ole@liabu.no ).



Kommentar til Ringerike Kommunes Arealdel 2017 - 2030: 

 

Nymoen Vel er opptatt av Nymoens ve og vel. Statens Vegvesens planer for 

traseen E16 Eggemoen – Nymoen vil kunne få stor betydning for vår framtid 

dersom den øvre traseen blir valgt. Den vil fjerne 15 eneboliger øst for eksisterende 

E16 mot Hensmoen. 

Generelt: 

Trasevalg som ender nord for Nymoen (alt. 4 og 1C) vil gjøre massive inngrep på 

Nymoen da det er beregnet opp til 12000 daglige bilpasseringer gjennom Nymoen. 

Dette vil på sikt føre til en veibredde på 20 m (4 felt) + gang og sykkelvei i tillegg til 

eksisterende E16 som planlegges til lokaltrafikk Hensmoen. D.v.s totalt 6 felt! 

I tillegg vil støyen øke og som sagt opp mot 15 bebodde hus fjernes. Som Statens 

Vegvesen så viselig fortalte oss under møtet i Ringerike Rådhus i Hønefoss i fjor ville 

E16 aldri bli lagt slik den ble lagt gjennom Nymoen 40 år tilbake. Nå har de og 

Ringerike Kommune  anledning til å gjøre det rett denne gangen! 

 

Nymoen Vel’s  tilsvar til Ringerike Kommuneplans arealdel for 2017 

- 2030: 

 

Vi støtter primært alternativene 1A/1B subsidiert 1D., gjennom Nærstadmarka. 

Dagens støy er allerede svært skjemmende for mange av beboerne i området og 

denne økning vil være svært ugunstig for trivsel og livskvaliteten for de berørte 

beboerne og må unngås. Nymoen blir omringet av trafikkmaskiner som også vil 

forringe verdien av boligene i området. Et alternativ til dette valget er å senke E16 

ned i kulvert/tunnel igjennom Nymoen eller eventuelt legge E16 ned i en ravine 

gjennom Nærstamarka slik at veien går ”rundt” Nymoen.  

 

Selv om alternativene 1A og B krever fundamentering av bropilarer til en 1700 m lang 

bro vil disse alternativene gi mindre tap av naturressurser og er det beste 

foretrukkende alternativet for beboerne på Nymoen. Dette vil i tillegg begrense 

økning av trafikk igjennom Nymoen da majoriteten av trafikken reiser videre sørover 

mot Oslo/Kristiansand. 

 

Tilleggskommentar: 

Ifbm evt. forslag om flytting av kryss ut/inn Hensmoen Industri området ned til 

Halvbakkjordet kan det gjennomføres selv med en gjennomføring av alternativene 1 

A og B. 



 

Uansett avgjørelse på trasevalget i planprosessene framover ønsker vi i Nymoen Vel 

å bli holdt løpende orientert som ”part” i prosjektet. 

Vi regner det som selvsagt at ved en avgjørelse mot alternativene 4 eller 1C vil det 

lages en konsekvensanalyse for tettstedet Nymoen som vi får tilgang til. 

Hvis det går mot alt. 4 eller 1C håper vi fortsatt at det kan vurderes å legge traseen 

Kryss Halvbakkjordet – Nymoen SYD i NY trase utenom dagens trase som har delt 

Nymoen i to adskilte deler og økt støyplagen for mange slik at livskvaliteten er 

betydelig svekket. 

 

KOMMENTAR TIL KOMMUNEDELPLAN. «61. BOLIGER VÅGÅRD». 

Nymoen Vel er, i forbindelse med innspill til revidering av kommunedelplan for 

Ringerike, kjent med at eier av gnr. 90 bnr. 1 har foreslått et areal på ca. 30 dekar 

omdisponert til boliger. Området ligger i direkte tilknytning til eksiterende boligfelt på 

Vågård.  

Av høringsutkast til kommunedelplankart revidert mars 2017, fremgår det at nevnte 

innspill ikke er tatt med videre i kommuneplanen. På vegne av Nymoen Vel 

foreslås boligfeltet inntatt i revidert kommuneplan med følgende bakgrunn: 

Foreslått omdisponering vil medføre en positiv utvidelse av eksisterende 

boligområdet på Vågård og vil i tillegg ligge nært til arbeidsplassene på Hensmoen. 

Videre vil boligområdet kunne bli svært viktig for beboerne på Nymoen dersom 

Statens vegvesen skulle gå for øvre trase for ny E16 Eggemoen – Nymoen, siden 

dette vil medføre innløsning av ca. 15 boliger på Nymoen. Mange har sterk 

tilknytning til området og miljøet, og vil se det som svært positivt å ha muligheten til å 

etablere seg i nærområdet. Dette alternativet vil for de fleste på Nymoen være bedre 

enn å flytte ned til Hønefoss sentrum. 

Barna vil fortsatt sogne til Ullerål skole som jo er en satsningsskole i Ringerike 

Kommune. 

Konklusjon: 

Vi håper Ringerike Kommune vil kunne støtte oss i valg av trase. Ikke begå den 

samme feil som ”forrige” gang hvor Nymoens ønsker IKKE ble tatt tilfølge. 

Mvh 

Jan Thorleif Lafton 

Formann i Nymoen Vel 

Hensveien 20, 3516 Hønefoss 

Tlf. 916 00 737 

Jan.lafton@gmail.com 

mailto:Jan.lafton@gmail.com


Tyristrand Landsbyforening 

Nedre Fegrivei 39, 

3533 Tyristrand 

post@tyristrand.no 

Org. Nr. 983 991 173 

 

 

         Tyristrand  5.september 2017 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning  

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Kopi til: 

Ordfører (kjell.b.hansen@ringerike.kommune.no) 

 

 

Merknader til revisjon av kommuneplanens revisjon  - Arealdelen 

 

Tyristrand LandsByforening har hatt møte, takker for utsatt høringsfrist og har følgende kommentarer til 

saken. 

 

Generelt – Kommuneplanens høringsdel ang kommuneplanens arealdel er ikke enkelt å forholde seg til 

hvis en ikke kjenner prosessen som skjer på kommuneplan. Som kommunens ”vanlige innbyggere” skulle 

vi ønsket oss en tydeligere presisering på hva som er de konkrete utfordringer i 2017 for vårt område. 

 

Spesielt – er vi opptatt av Rv 35 som er vår hovedfartsåre tvers igjennom Tyristrand sentrum. Antall 

innbyggere vokser raskt, slik det er antatt og vedtatt skal skje. Arealdelens forslag til nye 

utbyggingsområder i Tyristrand sammen med tidligere godkjente utbyggingsarealer, gir 

Tyristrandsamfunnet kapasitet til en betydelig boligbygging i mange år fremover. Det betyr større ferdsel 

på Rv 35 av kjørende, syklende og gående.  Spesielt er vi opptatt av våre mange barn som må krysse Rv 35 

til og fra skolen. Vi er også opptatt av å unngå nye barrierer som stenger for trygg og miljøvennlig 

transport i Tyristrand sentrum, samt til og fra områdene rundt. Den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom 

sentrum vil bli en slik barriere. 

 

Tyristrand vil spesielt kommentere og henstille Ringerike kommune til å videreformidle dette behovet til 

Statens vegvesen med hensyn til å forlenge sykkelstiene både mot Nakkerud og mot Ask, samt se på en 

annen løsning for den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom Tyristrand. 

 

Videre vil vi i vår kommentar vise til vårt brev av 29.08.2013 som var LandsByforeningens innspill til 

Kommuneplanens arealdel i 2013. Beklageligvis kan vi ikke finne dette igjen i årets høring, ei heller har vi 

fått respons på vårt innspill som Tyristrand LandsByforening har lagt mye arbeid i. Bl.a. gjelder dette 

mailto:post@tyristrand.no
mailto:postmottak@ringerike.kommune.no
https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0


Tyristrand Landsbyforening 

Nedre Fegrivei 39, 

3533 Tyristrand 

post@tyristrand.no 

Org. Nr. 983 991 173 

 

«Gjestebudsmøtet» som ble arrangert i Klokkergården etter invitasjon fra kommunen. Med bakgrunn i 

vedtatte arealplan for Tyristrand har dette problemområdet etter 4 år, blitt både større og tydeligere 

etter som presset på arealet vokser mht trafikanter på Rv 35. 

 

 

Vi ber om at brevet leses på nytt og vi ber om at saken behandles både faglig og politisk i 2017, og før 

arealdelen sluttbehandles. Vi stiller gjerne opp og dokumenterer problemstillingen. 

 

 

Vedlegg: 

Brev 23-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf 

Dropbox-kobling: https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023-

Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Tyristrand LandsByforening 

 

Styreleder 

 

mailto:post@tyristrand.no
https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0


HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED REVISJON AV KOMMUNEPLAN  VEDTATT 30.APRIL 

2015 

KOMMENTAR TIL VEDTATTE PRIORITERTE STEDER I AREALDELEN 

 

Vi registrerer at Veme ikke er med blandt de prioriterte stedene i planenes arealdel. Etter 

vår oppfatning er det en rekke forhold som taler for at Veme/ Kvernvollen bør med her.  

Stedet er nær Hønefoss og har god veiforbindelse ved Hallingdalsveien. For tiden er det lite 

eller ingen bygging av nye boliger i Veme-bygda. Forutsetninger for utvikling er imidlertid til 

stede, og det vil da være naturlig å legge  til rette for å styrke Kvernvollen-området som 

bygdesenter.  Stedet har en stor bensinstasjon med bilforretning, veikro og  ligger nær inntil 

Veme kirke.  Bygda har i dag ikke kommunal kloakk. Ved Kvernvollen og i umiddelbar nærhet 

er det 50 – 100 boliger uten tilfredsstillende kloakkløsninger.  

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for et mindre boligfelt på Kvernvollen ( 02.02.2011). 

Imidlertid er søknad om utviding av dette feltet avslått. Det er arealer her som egner seg 

godt for boliger, bl.a. et område nord for jernbanelinja på hovedsaklig fjellgrunn som 

grunneier er interessert i å legge ut til tomter.   

Det ligger således godt til rette for boligbygging på Veme. Dette vil kunne gi gode løsninger 

for vann og kloakk for eksisetrende bebyggelse samtidig som det vil åpne for utvikling av 

bygda. Bolibygging er nødvendig for å kompensere for reduksjon i folketall i bygda som følge 

av redusert sysselsetting i jord og skogbruk. 

Vi mener at slik utvikling på Veme/ Kvernvollen vil være i hele Ringerikes interesse. I tillegg 

til å bidra til samfunnsmessig gode løsninger knyttet til vann og kloakk, vil det styrke tilbudet 

til den store turiststrømmen gjennom bygda, det vi styrke grunnlaget for kulturliv f. eks 

knyttet til idrettslaget og  menigheten, og det vil  gjøre det mer attraktivt for unge som 

ønsker å videreføre bygdas lange tradisjoner innen jord- og skogbruk. 

På denne bakgrunn ber vi om at Veme/Kvernvollen tas med blandt de prioriterte stedene i 

kommuneplanens arealdel,  og  at det legges til rette for at bygda fortsatt kan være et 

levende lokalsamfunn. 

Hvis det ikke skulle være tilslutning til vårt forslag, ber om en klargjøring av hvordan 

kommunen ser på de utfordringer som vi her har pekt på. 

Veme 24/8 2017 

For Veme menighetsråd ved 

Eli Reidun Fagerås, Harald Fagerås, Håkon Håkonsen. 



Fra: Øystein Nordbø [oystein.nordbo@hadeland-energi.net] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.08.2017 12:14:07 

Emne: Arealplan Hensmoen. 

Vedlegg:  

Til  
Areal- og byplankontoret. 
  
Vil med dette sende sende et innspill i saken om grustak på Hensmoen. 
  
Det populære friluftsområdet på Hensmoen må settes tilbake til Landbruk, natur- og 
friluftsområde i den nye arealplanen.  
  
Videre grustak utover det området Myrvang AS har fått konsesjon på er ikke forsvarlig. Se for 
øvrig alle innspillene som kom inn under høringen av reguleringen i mai 2017. 
  
Hensmoen må derfor ivaretas av Ringerike kommune gjennom planprosessen ved å avsette 
Hensmoen til et LNF-område i arealplanen. 
  
Mvh 
Øystein Nordbø 
Talsperson  
Vågård Vel 
 

 

Virusfri. www.avast.com  
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Merknader fra Øyangen vel
ifm .

Kommuneplanen arealdel 2017 - 2030,
høringsutkast mars 2017
med frist 25. august 2017.



Øyangen Vels (ØV) merkander

Merknader fra ØV er relatert
til § 7 Hensynssoner og det
som ØV har merknader til er
merket med gult i klippet fra
høringsutkastet til venstre.



Øyangen Vels (Ø V) summering

ØV har siden august 2013 jobbet med revidert arealplan for kommunen og argumentert for revidering på to
saksområder;

– Saksområde 1: Strøm, fjerne forbudet i revidert arealplan og åpne for dispensasjonsrelatert saksbehandling
iht. Markaloven

– Saksområde 2: Hyttestørrelse mht. en forsiktig kvadratmeter utvidelse (ekstra soverom, vaskerom etc.)

ØV ønsker at kommuneplanen skal åpne opp for en mulighet til å gi dispensasjon for punktene ovenfor der dette ikke
kommer i konflikt med Markalovens bestemmelser og intensjon.

Det er svært viktig for ØV at kommunen legger lovgivers intensjon og forarbeider til grunn for arealplandelen som
omfattes av Marakloven og ikke lokale særinteresser.

Vi vil nedenfor begrunne våre merknader og vise til Markaloven og forarbeidene til Storting og Odelstinget.



• Årsmøtet 2013 i Øyangen Vel ba styret jobbe med revidert arealplan mht. strøm og
hyttestørrelse

• Gjeldende arealplan er fra 2007 (dvs. før Markaloven ble vedtatt)
– I store områder er det forbud mot strøm, særlig innen LNF
– Ringerike har ca 4000 hytter, de fleste ligger innenfor LNF men utenfor Markalovens område

• 30. august 2013: To saker meldt inn til revidert kommuneplan i Ringerike
– Sak 13/1025

• Sak 1: Strøm, fjerne forbudet og åpne for dispensasjonsrelatert saksbehandling
• Sak 2: Hyttestørrelse mht. en forsiktig m2 utvidelse (ekstra soverom, vaskerom etc.)

• Øyangen Vels utgangspunkt i sakene er
1. at Markaloven mest mulig «alene» må være styrende
2. at forarbeidene til loven utrykker lovgivers intensjon og er dermed et viktig grunnlag for forvaltningen av loven.

B a kgru n n



Sitat fra gjeldende kommuneplan av 2007.

• Hovedmål 1.3: Sikre kulturarven og naturens mangfold
– Konkret delmål: Stabilisere forbruket av elektrisitet og fossilt brensel
– Hvordan nå målene?

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder og energibærere

Øyangen Vels kommentarer:

• bruken av fossilt brensel ser ut til å øke
• ØV er ikke kjent med at noen stimulering er gjort fra kommunens side .

• ØV antar at Hovedmål 1,3 videreføres og derfor er arbeidet med revidert arealplan
viktig

Eksisterende areal plan



• Markaloven § 5. Forbud mot bygge - og anleggstiltak
• Markaloven § 15. Dispensasjon

– kan gi varig eller midlertidig dispensasjon, og det kan settes vilkår for dispensasjonen.
– dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir

vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering
anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller
allmenne interesser.

– Det heter eksplisitt at dette vil kunne være aktuelt i forbindelse med hytter eller
etablerte lokalsamfunn i Marka

• Hyttene er en del av det etablerte lokalsamfunn i Marka
– Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og

andre bygge og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte
lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Markaloven



Sitat fra forarbeidet med Markaloven

• Ot.prp.nr.23 (2008 - 2009)
– Innenfor lovens formål skal det tas hensyn til etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i

Marka. Loven er derfor ikke til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre
bygge - og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller
enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå.

•
– side 47 i forarbeidene: ”Det bør kunne gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med

eksisterende bebyggelse til lovlig bruk, for eksempel for å få bedre sanitærløsninger eller en mer
tidsmessig planløsning dersom dette ikke har negativ betydning for naturkvaliteter og
friluftslivskvaliteter i området. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt i forbindelse med
hytter…»

Markaloven



Sitat fra Innst . O. nr. 58 (2008 - 2009).

• Innstilling fra energi - og miljøkomiteen om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner s.
13 (Alt nedenfor er sitat):

«Andre bygge - og anleggstiltak, boenheter, hytter m.m.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må tas hensyn til
etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i Marka . Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold,
hensiktsmessig modernisering og andre bygge - og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse
etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå .
Flertallet viser til at det også må tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål, som landbruk og annen
næringsvirksomhet.
Flertallet mener at dersom lokalmiljø skal bestå som en del av kulturen, må mulighetene for tiltak og
virksomhet sikres. Tiden forandrer krav til boareal og en families normale behov . Flertallet viser til at store
deler av Marka ligger utenfor det offentlige vann - og kloakknettet, og det må være rom for forbedringer av
de sanitære forhold i tråd med utviklingen av teknologiske løsninger. (…)»

M arakal oven



K LD om Damtjern saken

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av - strom - i/id752055/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage-pa-vedtak-om-innlegging-av-strom-i/id752055/


• Begge Fylkesmenn (Buskerud og Oslo&Akershus ) mente at innlagt strøm ikke er
omfattet av begrepet «enkelt hytteliv».

• KLD var uenig i det:
– «Sett hen til normal hyttestandard ellers i samfunnet, mener departementet at innlegging av

strøm er forenelig med enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå’.»
– «Departementet viser til at man kan få lys fra og utenfor hyttene også uten el - tilknytning.

Fylkesmannen nevner selv parafin og solcellepanel. I tillegg kan man bruke dieselaggregat. De
alternative lyskildene vil ha tilnærmet samme konsekvenser for opplevelsesverdien. I tillegg
kan disse ha andre negative konsekvenser, som estetisk sjenanse (solcellepanel) og støy og
lukt (dieselaggregat).»

• Spørsmålet hos KLD ble hvorvidt
– inngrepene i naturen ble store eller ikke
– innlagt strøm var uforenlig med Stortingets forståelse av hva en markahytte skal være.

• Bør KLDs dispensasjon tas inn i arealplanen som en «norm » i revidert arealplan?

Damtjern saken



Lovgiver ønsker bruk og gjerne mer bruk av marka
– Hyttene i marka

• er en del av marka og kulturarven
• er store brukere av marka som friluftsområde
• er interessert i vernetiltak for å opprettholde lokalmiljø

– M EN
• dårlige løsninger for hyttene over tid gir mindre bruk av hytter og marka
• gode løsninger gir mer bruk

– Gode løsninger «krever» energi ref. Helge Bukkvolds hytte på Jonsetangen (Se neste bilder)
• Med gml. hytte var vi i marka ca. 20 netter i året
• Med ny hytte er vi 60 - 70 netter i året
• Riving og nybygg ble godkjent av Fylkesmann i Buskerud 2012

• Påminnelse om Markalovens intensjon
– Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge og anleggstiltak som er

nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Lovgi vers øn ske



Gm l . bebyggel se: Rett før Jon setan gen

Hytte 38 m2
• Bygd i 1938
• Påbygd i 1953
• Påbygd i 1983

Anneks

Uthus

Båthus



Gml. bebyggelse: Utsikt utover vannet



Gml. bebyggelse: Utsikt inn fra vannet



Gml. bebyggelse - utsikt inn fra vannet



N y bebyggel se: Situ asjon skart

Hytte

Uthus
Båthus

Alle bygninger i
grått er revet

Ø V støtter forslaget om 60m2 BRA hytte + 10m2 BRA
overdekket veranda o.l. + 10m2 BRA for uthus/bod.

• 100 - metersbeltet bør fjernes
• hva er vann og vassdrag - hvor liten må myrputten eller bekken

være før det ikke er vann eller vassdrag?
• «tilnærmet uberørt av hytter»?

Er dette et eksempel på en vellykket erstatningshytte?
• ØV foreslår at erstatningsbebyggelse tillates oppført

med de samme arealene som eksisterende bebyggelse .
• aktuelt etter brann, eller ved helt eller delvis nybygg for å få en

tilfredsstillende teknisk standard som omtalt i Markaloven ,
lavere energibruk og/eller bedre arealutnyttelse.

• Mange av hyttene i Marka ble bygget for 50 - 60 år siden.
Vedlikehold/utbedringer kreves pga. dårlig grunnmur, slitasje
etter vær og vind

• evt. negative konsekvenser er marginale .



Nye løsninger er bra for marka

Opprinnelig bebyggelse Ny hytte og gammelt anneks

Ny hytte



• Parafin – oppvarming/ vedlikeholdsvarme av hytta
– Ring hytta varm
– 2x 175 liters tanker under hytta
– Forbruk er 350 – 400 liter avhengig av bruksdøgn

• Gas
– Komfyr og kjøleskap
– Varmtvann til dusj/vask/oppvask
– Grill
– Toalett (forbrenningstoalett)
– Forbruk er 120 - 140 kg

• Bensin
– Aggregat for lading av batteri hele vintersesongen
– Starter automatisk basert på batterispenningen
– Forbruk er ca. 100 - 120 liter

• Solcelleanlegg med stor batteribank
– Sol kun April – Okt

• 220V i hytta som gir alle muligheter

H ytta s « u øn sked e» en ergi ki l d er
• Øyangen vel er 200 aktive medlemmer

– Hvis hvert medlem bruker
• Parafin: 50l - > 10.000 l pluss uhellsutslipp
• Gas: 40kg - >8.000kg
• Bensin: 30l - > 6.000l

– Ringerike har ca 4000 hytter, de fleste ligger
innenfor LNF men utenfor Markalovens
område

– Markaloven omfatter ca. 3.200 hytter i alle
kommuner

– Bruk av fossilt brensel er økende og faren for
utslipp er definitivt tilstede

– Lydstøy fra aggregater er økende



• Trenger hytta tilkoblet strøm for å ha komfort?
– Nei , ikke med dagens teknologi, full 220V inne i hytta.
– Alt som er mulig med innlagt strøm er mulig med alt. energi som vist

• KLD brukte dette i dispensasjonen på Damtjern

• Bør myndighetene tilrettelegge for
– et alternativ til fossilt brensel

• Snart forbud mot oppvarming med parafin, hva brenner folk da?
– en fjerning/redusering av lydstøy fra aggregater

– Ref arealplan fra 2007
• har Ringerike kommune stimulert til å redusere utfordringene?
• har Fylkesmenn stimulert til endringer av praksis?

• El - bilen i Norge er en suksess pga. tilretteleggelse fra myndighetenes side
– Neppe pga. folks miljøbevissthet

H yttas « u øn skede» en ergikil der



• Brannvesenet skal iht. plan inspisere hyttene i marka
– Svært mange hytter i marka vil/bør/kan få fyringsnekt

• mange røykrør gjennom vegger og tak «uten» isolasjon
• piper er falleferdige

– Burde myndighetene stimulere til innlegging av strøm for å bedre
brannsikringen?

Bran n sikrin g



• Det er mye som taler for og mot en oppmykning av arealplanen mht. strøm til
hyttene

– KLD er klar på at fordelene er større enn ulempene på Damtjern .
– alternativet fossilt brensel er uønsket

• Strøm der det er mulig iht. Markaloven
– fjerner/eliminerer/reduserer ulempene med fossilt brensel som energikilde inkl. lydstøy
– sikrer friluftslivets opplevelser av marka

• Har kommune/fylke et tilrettelegger ansvar?
– Ja, vi føler det.
– Dagens forbudslinje er lite hensiktsmessig og foreldet mht. teknologisk alternativ

• Spørsmålet er ikke om hyttene skal ha strøm men hvordan de ordner seg med strøm
• Dagens forbudslinje ender i uregulerte løsninger og er ute av kontroll

Su m m erin g



Øyangen i solnedgang











Innspill til kommuneplanens arealdel 
 
Dette innspillet fra MDG til kommuneplanens arealdel konsentrerer seg om Ringerikes 
rike grusforekomster med tilhørende grunnvannsressurser og friluftslivs- og naturverdier. 

Forekomstene er gruppert på mange langstrakte rygger, furumoer, især nord for Hønefoss. 
Disse forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning, noe som igjen 
betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er særlig viktig i et overordnet perspektiv som 
kommuneplanens arealdel skal være.  
 
1 Vi foreslår derfor at kommunen utarbeider en egen oversikt over natur- og friluftslivsverdiene 
som så langt mangler i temautredningen Masseforvaltning, vedtatt i formannskapet 
18.08.2015. Om ikke kartleggingen av alle relevante verdier er fullstendig på de områdene 
som loven krever, bl.a. er ikke Friluftsloven nevnt, må dette arbeides med for å fullføre. 
Tillatelser for omfattende masseuttak må ikke gis før dette er i orden. 
 
Nå er Norge ikke særlig dyktig på å ta vare på sine grusressurser. Regionsgeologen Sven 
Dahlgren tok nylig opp dette i et foredrag for Buskerud fylkesting og sa der at Norge faktisk er 
en sinke i slike saker. Om vi går til Sverige, er det der lagt en avgift på uttak og ellers 
begrensninger for bevaring for ettertiden. Det er derfor på tide med en ny nasjonal politikk, 
men hvorfor kan ikke Ringerike gå foran? 
 
2 Derfor mener MDG at Ringerike kommune må endre på sin praksis med å gi altfor romslige 
tillatelser for masseuttak av grus, og at vi nå har en gylden anledning til å sette en ny 
standard. Det må da også stilles strengere krav til opprydding og deltakelse fra tiltakhavers 
side med reelle avbøtende tiltak. (MDG har tidligere sendt inn høringsinnspill til to grusuttak på 
Hensmoen og på Kilemoen. Disse sakene utdyper vårt standpunkt og derfor er de to 
høringsuttalelsene også lagt ved her som påminnelse.) 
 
MDG har allerede tatt opp en sak om henholdsvis en geopark lagt til Hensmoen og en 
lokalisering av et geoinformasjonssenter. Dette er overlevert til administrativ behandling via 
verbalforslag, opprinnelig fra oss i 2016, og har sammenheng med Ringerikes spesielle 
kvartærgeologiske historie med store oppdemminger under siste istid. Gjennom de siste 50 
årene, helt fra funnet i 1966 av en 48000 år gammel furustokk, er det gjort flere interessante 
funn, og det er pekt undervisningsverdier og vitenskapelig interesser knyttet til Hensmoen-
området, sist nevnt av limnologen dr. philos Dag Hongve i et brev til kommunen 12.3 2017. 
 
3 MDG vil foreslå at det arbeides planmessig også i denne arealplanen for at en geopark og et 
slikt vitensenter opprettes. Det vil da også være på sin plass å ta opp igjen arbeidet med å 
lokalisere et landskapvernområde, noe som ble foreslått av prof. Kåre Elgmork allerede i 1974. 
 
Konklusjon: Bevaringen av de ressursene vi her har pekt på, må følges opp av en planmessig 
og eventuell skånsom utnyttelse av dem. Det er nå lagt opp til en svært høy utvinningstakt på 
flere områder, senest behandlet i kommunestyret er Hensmoen og Kilemoen. I disse dager er 
også Follummoen oppe til behandling, her riktignok ikke for grusuttak primært, men arealene 
kan bli nedbygget. Ressursene er av høyeste interesse for drikkevannsforsyning, bevaring av 
biomangfold og for bynære fritids- og friluftsaktiviteter som bare vil øke i omfang ettersom 
Hønefoss by vokser. Vi foreslår derfor at områdene merkes som LNF-områder utover 
områdene der særlig verdifulle glasiallandskap fins, hvilke bør avklares for landskapsvern. 
 
Hønefoss 25.8 2017 
 
Mvh Knut Arild Melbøe, MDG Ringerike 
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Kilemoen sanduttak – klage over vedtak 
 
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering for Kilemoen» 
Sanduttak» i Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6 
medlemmer gikk imot. De representerte Venstre og SV, som begge har to 
representanter, samt Solidaritetslistas ene medlem og Miljøpartiet De Grønnes 
ene. Det er sistnevnte som her frembringer denne klagen som også kan 
betraktes som en stemmeforklaring fra MDG. 
 

Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte 
utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til 
grunnvannsmagasinet under planområdet har vært oppe i debatten og gjorde at kote 
160 ble valgt. Føre-var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av 
ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør grensen settes høyrere, 
ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny reguleringsplan. 
Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet, 
samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som kan 
oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. Det må tenkes 
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der 
for å forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobling av 
befolkningen har vi et framtidig behov for store mengder grunnvann. Masseuttakets 
omfang er derfor ikke «bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i 
det tidsperspektiv som planene åpner for og slik i konflikt med kommunens eget 
vannbehov for å møte befolkningsveksten. 
 
Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et uttaksregime over 
kanskje mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med 
presset på grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har 
nasjonale verneverdier knyttet til sandfuruskogen. 70 % er bevart etter 
Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning er at det hele bør vernes. Sverige har 
et langt strengere vern om sine grusressurser med avgift lagt på uttak, og politikken 
der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker 
økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi har pekt på over. 
MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne samstemt med 
Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen er del 
av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem 
og hegne om. Kommune må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi 
har verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en helhetlig plan for 
bruken av sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører 
hjemme i naturen, hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige 
sandfuruskogene som ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig 
som de har en naturlig ledningsevne for vann.  
 



Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten, 
spiller sammen med som er nedi grunnen. At representantene fra formannskapet 
valgte å sitte i bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle 
grenser mot sandfuruskogen og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i 
foreslått plan gjennomføres i sin helhet innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et 
tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende 
behov for nærnatur og friluftsområder, og krav til bærekraftig utvikling og press på 
naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre binde opp arealbruken for et 
stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende arealrevisjoner av 
kommuneplanen må en kunne justere grenser påny. Det vil si at uttak av masse må 
grensesettes og tidsfestes, helst med årlige tak angitt i kubikk allerede nå og det 
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres 
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år, noe som kan gi 
forutsigbarhet og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering 
av skog og toppmasse før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på 
Hensmoen i 2016). Dette bør legges inn i reguleringsplanen med tilhørende 
bestemmelser. 
 

Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det 
er slett ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe 
tilbake. Mineralloven stiller krav til istandsetting av uttatte områder til frilufts -og 
rekreasjonsformål i området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og 
folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese: «Undersøker, utvinner og driver av 
mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene 
pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet oversikt over tiltak i 
det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i kommunestyrets 
vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, 
lengst nord i planområdet».Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes 
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne, men fra 
administrasjonen som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet 
uttalelser fra dem som kjenner området, og det er også dem vi som politikere bør 
lytte til. Når det gjelder punkt 4 i kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av 
hensynssoner og den nye reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området, 
nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente, idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres 
uttalelser bør danne punkter i den listen av avbøtende tiltak som skal utarbeides, før 
en reguleringsplan godkjennes. 
 
For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike 
 
Knut Arild Melbøe 
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INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte i brev av 28.11.16 driftskonsesjon til John Myrvang AS 
som «Tiltakshaver» over et ca. 400 mål stort areal der det allerede er gravd femti meter ned i 
grunnen over flere hunder dekar. Tidligere var det en sandfuruskog her som over store deler av 
Hensmoen. I kommuneplanen for Ringerike er arealet for konsesjonsområdet oppgitt til 431 da. 
Uttaket har for Myhrvangs del foregått siden 1954, og det gjenstår enda 24 år med uttak av sand og 
grus før nåværende kommuneplans konsesjonsgrense er nådd. Oppe på overflaten ble riktignok 
dette arealet ryddet for skog i 2016. Så grensen ses tydelig i terrenget.  
 
I det private reguleringsforslaget fra John Myhrvang AS og NorStone AS som nå foreligger til høring, 
skisserer tiltakshaver en dramatisk utvidelse idet 900 da foreslås gravd ut innenfor en 75 års periode. 
Det eksisterende området og den eventuelle utvidelsen kalles i sin helhet planområdet, mens 
områdene rundt har fått betegnelsen «influensområde». Kommuneplanen fra 1994 har en rosa 
skravur for deler av dette planområdet, men kalles da fremtidig uttaksområde. Sammenligner en 
kartene fra side 106 i planforslaget med kommuneplanen, ser en at grensene ikke er 
sammenfallende. Planområdet er blitt noe større, særlig i spissen mot nord, men også nede mot 
Nymoen. Kart- og planforskriften stiller krav til at kommunens plankart kvalitetssikres, og dette må 
absolutt gjøres etter hvert som grenser for uttak bestemmes. 
 
Planforslaget stiller tilsynelatende opp to formål med planen allerede i forordet:  
1 Ivareta miljø- og samfunnshensyn  
2 Sikre sand- og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket (se side 5) 
 
Under lesning av planen blir det klart at det er rammer for videre drift som det i praksis skal sikres 
tilgang til, og disse kreves så vide som mulig. De verneverdige områdene rundt Store- og Lilletjern 
setter klare grenser til et 100-meters belte, og planforslaget tar ingen miljø og samfunnshensyn 
utover et absolutt minimum. At sand- og grusforekomster sikres ved at de fjernes er et paradoks. 
Selvsagt går de tapt. Den nasjonale politikken henger dessverre etter i Norge på dette området. Som 
vi vet, er de både sjeldne og har viktige funksjoner for vannhusholdningen. Svenskene har forstått 
dette og tatt konsekvensen av det ved å legge skatt på uttak. I dag går en også i Norge mer og mer 
over til uttak av pukk og nedknusing.  
 
For oss i Ringerike har sandfuruskogsmoene også en avgjørende betydning for friluftslivet, noe for 
øvrig planforslaget er helt klar på. Men at miljø- og samfunnsinteresser ivaretas gjennom å fjerne 
hele grunnlaget, et innpå 500 da stort friluftsområde som er rangert blant de mest populære i 
Hønefoss, er noe dette planforslaget prøver å tåkelegge. Teknikken består bl.a. å legge arealet som 
allerede er ødelagt - altså et krater - sammen med det nye ønskede uttaksområdet og så vurdere 
gjennomsnittet av dette som verdi i friluftsøyemed. Det går selvsagt ikke i hop. Det samme gjelder 
temaet landskap. Vi presenteres for mange fjernbilder, f.eks. hvordan ser Hensmoen ut fra Krokkleiva 
når hele planområdet er gravd ut i 2090. På avstand ser vi jo nesten ingenting. Verdivurderingen 
påvirkes og underestimerer områdeverdiene slik at de blir konsekvent lavere. Slike grep er også gjort 
for tallene som presenteres i ROS-analysen i planforslagets kapittel 7. Hadde lokalbefolkningen hatt 
slike ressurser til å utrede en reguleringsplan (som det tiltakshaver har), ville nærperspektivet som er 
på sin plass her, kommet frem - med vekt på nettopp miljø og samfunn. Like fullt står det respekt av 
lokalbefolkningen, de har sagt fra. Det er bare å lese alle høringsuttalelsene og lytte til dem.  
 

mailto:postmottak@ringerike.kommune.no


Næringsinteressene må ikke få bestemme i saker som dette. Spesielt ikke da området vårt har så 
mange alternative muligheter også for lignende virksomhet. Myhrvang selv har 900 da på Kilemoen 

til disposisjon til pukkverksdrift. Der bor det færre mennesker, og støy og støvproblemet er langt 

mindre. Likevel vil tiltakshaver utvide den daglige driftsfasen på Hensmoen. Her bør 
formannskapets vedtak fra 28.03.2017 om nye driftstider gås kritisk gjennom i sømmene. Vi i 
MDG mener det er politikerens oppgave i en sak som dette nettopp å ta miljø- og samfunnshensyn. 
Folk skal leve og trives på Hensmoen. Målene er i konflikt, og det er kommunens oppgave gjennom 
sitt arealplanarbeid å sikre brukeres og beboeres interesser, samt å gi uttaksinteresser forutsigbare 
rammer. Friluftsinteressene er svært viktig da det ikke er andre som sikrer dem. Det er langt flere 
mennesker som har nytte av området enn de arbeidsplassene det dreier seg om, 19 er oppgitt for 
Myhrvangs del. Men bare 4 stk arbeider med uttak, resten sitter i administrasjonen som er lagt til 
Hensmoen. Som kjent har Myhrvang virksomhet mange steder. NorStone som er en ny regner med 
fem arbeidsplasser. Etter vår mening bør ikke nye tiltakshavere slippe til i området.   
 
Konsesjon er så langt gitt for 24 år fremover. Det er faktisk en brukbar driftshorisont i våre dager. Og 
nå før videre konsekvensutredning er foretatt – og den bør gjøres langt mer grundig enn det 
AsplanViak har gjort i foreliggende forslag – bør tiltakshaver få det signalet at drift etter 2040 faktisk 
er usikker. Tiltakshaver må også få forelagt en liste med avbøtende tiltak og de arealbegrensninger 
kommunen finner nødvendig for å sikre miljø- og samfunnshensyn i saken. Arealbegrensingen må 
også ses i sammenheng med industriområdet på Hensmoen som fra sin kant setter begrensninger for 
områdets innbyggere. Fremtidig befolkningsutvikling og press på arealer i Ringerike krever gode 
friluftsområder – med plass til alle brukere - som er Hensmoens force! I et 5-10 års perspektiv er det 
også høy sannsynlighet for at det vil komme en mer restriktiv nasjonal gruspolitikk. 
 
To andre arealkrevende prosjekter er også aktuelle og krever utredning. Et forslag om 
Landskapsvernområde ble fremlagt allerede i 1974. Det er igjen kommet opp via UIO gjennom dr. 
philos Dag Hongve i 2017. Området vil ha sin kjerne rundt Store- og Lilletjern, men arealgrensen bør 
tenkes vid og selvsagt omfatte en god del av de 500 da tiltakshaver ønsker seg. Kommunen arbeider 
også med en lokalisering av en geopark og et geoinformasjonssenter. Begge dele krever opparbeiding 
og parkering, f.eks. på noe av arealet som i dag ikke er tatt ut av grustaket. Slike prosjekter tar tid å 
realisere, men de ligger snarere innenfor en 5-10 årsperiode enn lengre ut i tid og de vil kunne gi 
arbeid til minst like mange mennesker som det grustaket forespeiler oss. Å sette klarere prinsipper 
for etterdriften bør heller ikke utsettes i tid. Dette er også noe tiltakshaver vil sette pris på å forholde 
seg til nå og ikke oppleve at det dukker opp som overraskelser om 15 år. 
 
Planforslaget peker selv på manglende undersøkelser av biomangfoldet på den delen av 
sandfuruskogen som ligger i planområdet. Den kan godt inneholde verdifulle rødlistede arter. Vi vet at 
denne delen er avgjørende for avvikling av presisjonsorientering der bla. NM er arrangert to ganger. 
Området brukes også som demonstrasjonsområder for skoler i Ringerike og Universitet i Oslo har 

brukt det gjennom en årrekke. Også ulike momenter, det som ses som betegnes som et bærekraftig 
uttaksregime «innenfor de avsatte arealer i kommuneplanen», og er knyttet til vannhusholdning, 
testbrønner og grunnvann samt lagring av masser og forsuring trenger utredning. Konklusjonen blir 
derfor at før konsekvensene er klarlagt, skal dagens konsesjonsgrense gjelde. Planforslaget bør derfor 
hvile i skuffen og ses på igjen  i lys av det som er miljø-og samfunnssiden av saken. 
 

Ved siden av å vise til generelle prisnipper for disponering av grus- og sandressursene nevnt i 
uttalelse om Kilemoen, vedlagt under, vil MDG til slutt påpeke at bærekraftig bruk av 
grusressurser bør komme til en avklaring tilsvarende den som har funnet sted i Sverige. Disse 
ressursene er begrensete og bør brukes til noe annet enn som fyllmasse til betong og asfalt. 
Fremtidens byggerier bør bruke langt mer trevirke. Således danner både klima-, 
naturforvaltnings- og friluftspolitiske prioriteringer bakgrunn for vårt nnspill.  
 
For Miljøpartiet De Grønne Ringerike 

Kommunestyrerepresentant Knut Arild Melbøe 



Ringerike Arbeiderpartis høringsuttalelse 
på kommuneplanens arealdel 
 

 
  
For Arbeiderpartiet er det viktig at kommuneplanens arealdel gjenspeiler samfunnsdelen.  Tettsteder 
som Tyristrand, Nes, Sokna og Hallingby må ha muligheter til å vokse med både bo og næringsarealer 
i tillegg til Hønefoss. Vi mener at arealplanleggingen må ta hensyn til de strukturer som finnes og er 
planlagt, slik at veksten skjer på en kontrollert måte, og at kapasiteten i kommunale tjenester som 
må utvides skjer på en kontrollert måte og kan planlegges i god tid.  
  
Statlige krav til fortetning rundt kollektivknutepunkt må være førende. Vi mener det er stort 
potensiale for fortetning i Hønefoss. Arbeiderpartiet mener at det må kunne bygges høyere i 
sentrum, men at det er det viktig å tenke på en helhetlig utvikling som skaper gode byrom selv om 
det bygges høyere.  
  
Det må planlegges for helhetlige løsninger rundt gang, sykkelvei og kollektivtransport. Byen bør 
vokse innenfra og med en fortetning av dagens arealer og tillatelse for høyere bygg vil behovet for 
nedbygging av matjord være lavere. 
Dagens opparbeidede grøntarealer og parker i Hønefoss bør videreutvikles, fremfor at nye opprettes. 
Petersøya må tas vare på og det må jobbes med tilgjengelighet. Kommunen bør også aktivt være 
tilrettelegger gode miljøvennlige løsninger som er tilrettelagt for en sosial profil med felles arealer 
både ute og inne. 
 
Mvh 
Mons-Ivar Mjelde 
Leder 
Ringerike Arbeiderparti 
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Høringsuttalelse - kommuneplanens
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15.08.17

Det vises til planforslaget,lagt ut pähøring,med høringsfrist 25.0g.17.

Innledning

Det er viktig at kommuneplanen legger opp til utvikling i hele kommunen. Økt bosetting og
næringsutvikling må komme hele kommunen til gode. ko--*"n må legge til rette for at
innbyggere kan leve gode liv i lokalsamfunn.n.,-og oppleve nærhet til goae kommunale
tilbud' Kommunen må legge til rette for kommunale arüeiosplasser, så iel som andre
arbeidsplasser, i hele kommunen.

Det må i kommuneplflg"s arealdel legges til rette for ballansert utvikling og en fremtidig
vekst må kanaliseres både til byen og lokalsamfunnene. Kommunestyret må l*gg. til rette for
at befolkningsveksten ikke bare kommer i Hønefoss.

Innledningsvis vil Senterpartiet påpeke at høringsdokumentet ensidig bygger på innkomne
innspill' Det kunne vært formålstjenlig at kommunen selv hadde tatt en rããr aictiv rolle, ved
selv å foreslå både utbyggings - og næringsområder. Senterpartiet registrerer at den valgte
fremgangsmåten har giort at enkelte lokalsamfunn er tilført

^fä
utbygfrngro-rÀd"r, i forhold til

gi eldende kommuneplan.

Dett-e gir seg særlig utslag ved at man i svært beskjeden grad legger til rette for ny
næringsutvikling utenfor Hønefoss og omegn.

Senterpartiet mener høringsdokumentet i for stor grad legger til rette for nedbygging av dyrka
Tgk llere av innspillene omhandler omdisponerìng urrã!*a mark, og seffiaftiet mener
Ringerike kommune ikke kan akseptere at dyrka **t onrãirpon.r", tíu"iigf"tråI, sett hentil andre tilgiengelig arealer i Ringerike kommune.

Flere av de innspillene som er tatt med i høringsdokumentet som berører omdisponering av
dyrka mark, vitner om kortsiktig tenkning og

"i
ikke samsvar med nasjonale føringer eller det

som er samfunnstjenlig hva gielder å ha arealer til matproduksjon.



F

Det vises i denne sammenheng til Senterpartiets alternative forlag ved behandlingen av
høringsforslaget.

Lokals amfunns utvikling

Ringerike kommune har definert noen prioriterte lokalsamfunn. Senterpafüetvil presisere at
selv om man har fremhevet noen lokalsamfunn, skal ikke det være til hinder for utvikling av
andre områder.

Det bør også i planbestemmelsene giøres endringer slik at man åpner for spredt boligbygging,
der det er hensiktmessig, og ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende hensyn.

Avslutningsvis

Ringerike Senterparti viser til sitt alternative forslag ved behandlingen, og ber om at
kommunestyret ser hen til dette ved endelig behandling. Det er ør S""teóafiiet vilefig at
endelig plan har bredest mulig politisk forankring, for ã skape forutsigbariret over tid.

Med

Leder
Ringerike Senterparti
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Høringsuttalelse til arealplan for Ringerike 

Ringerike Venstre vil ha grønn vekst og næringsutvikling, nye 
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø- og kulturby, 
tettsteder og distrikt det er godt å bo i, leve i og arbeide i. 

Vi lever av det naturen gir oss og vi må forvalte ressursene på en 
bærekraftig måte. Bærekraftig utvikling handler om å velge arealer for 
boligutbygging som ikke fortrenger dyrkbar mark. Nedbygging av matjord 
er å sparke bena under vårt livsgrunnlag, og skal unngås.. Ringerike 
Venstre vil styrke jordvernet og stille krav til reetablering av dyrket mark.  

Vi må velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert 
bilbruk og nærhet til kollektivtransport,, trygge gang / sykkelveier til 
skoler, tettsteder og jernbanestasjon.  
 
Ringerike kommune er stort og grønt, har langstrakte områder med 
gårdsdrift, åker, fjell, myr, skog og spredt bebyggelse. Dette en del av 
Ringerikes kvalitet og kultur. Her må vi være varsomme med fortetting og 
akseptere bil som daglig transportmiddel. 

Vi må sette klare krav til variert arkitektur, unngå stereotype ferdighus på 
flate tomter der ingen gamle flotte trær er beholdt. Nivåforskjeller skaper 
variasjon. 

Generelle innspill: 

1. For å hindre nedbygging av jordbruksområder, redusere bilbruk, 

øke andel gående/syklende samt styrke kollektivtilbudet til 

jernbanestasjon og sentrum skal økt boligbehov først og fremst 

dekkes gjennom fortetting i og nær Hønefoss og i og nær sentrum 

av de prioriterte tettssteder.  

2.  Ingen nye boligområder skal etableres uten krav til 

gang/sykkelveier og nærhet til kollektivtilbud mot sentrum av 

tettsted/by. 

3. I den grad store samfunnsinteresser (jernbane/vei) fortrenger 

matjord skal denne flyttes til deponier og tilbakeføres til landbruket. 
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4. Der det gis anledning til privat ikke-kommersielt masseuttak må det 

settes tidsfrist/tilbakeføringskrav for å unngå åpne sår i 

landsskapet til evig tid.  

5. Viktig med fortetting av eksisterende industriområder, fremfor 

oppbygging av nye.  

6. Landbruksjord skal fortettes tungt/tett dersom det mot Ringerike 

Venstres stemme omdisponeres til boliger.  

7. Alle som bor i Ringerike skal sikres nærhet til grønne lunger i by og 

tettsted samt kort vei til frilufts- og turområder. 

8. Man bør kanalisere investeringer i G/S og annen infrastruktur til de 

allerede prioriterte tettsteder før man bygger ut nye.  

Konkrete innspill til enkelte av kommunens forslag (følger 

nummereringen i konsekvensutredningen): 

 

Nes i Ådal 

1. Fritidsbebyggelse Nes i Ådal. Området egner seg ikke til hytter, til 

det er det for verdifullt. Beslaglegger skog av høy bonitet og har en 

sentral beliggenhet. Kan under tvil kanskje forsvares til boliger 

pga sin sentrale beliggenhet. Foreslår at det utredes videre.Krav 

om G/S 

2. Boliger Østsida Nes i Ådal. Det er behov for boliger så sentralt i 

Nes. Alt ligger til rette for et godt bomiljø der bilbruk begrenses. 

Kan forsvares å beslaglegge skog for dette formålet.  

3. Fritidsbegyggelse Smørhølkollen Ådal. Motsetter oss dette. Ikke i 

tilknytning til eksisterende hyttefelt. 

4. Utmarkfiske/reiseliv I utgangspunktet positivt, utredes videre. 

5. Masseuttak Gravlimoen. Vi motsetter oss dette. 

6. Masseuttak Veslesetermoen.Vi motsetter oss dette, bør heller ikke 

tillates til eget bruk 

7. Masseuttak. Nord for Nes. Motsetter oss dette. Terrenginngrepet 

vil bli svært synlig, nær bebyggelse. 

8. Masseuttak, Lindelia. Motsetter oss dette. Området ligger innenfor 

verneplan 

10. Masseuttak. Utredes ikke videre 

11.Masseuttak. Utredes ikke videre 

12. Masseuttak.Utredes ikke videre 
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13.Masseuttak. Utredes ikke videre 

Hallingby og Ådal: 

14. Buttingsrud camping. Positivt med utvidelse av næring. Noe skeptisk 

til masseuttaket på oversiden av veien. Utredes videre. 

15.se punkt 14 

16. Ringmoen skole. Positivt tiltak.. Utredes videre. 

18. Hytter Samsjøen. Greit. Fortetting av hyttefelt med 2 enheter. 

21. Boliger Gamle Ådalsvei. Det er søkt om ytterligere 4daa til boliger i et 

mindre boligfelt som skal etableres. Dette vil forringe bokvaliteten til 

allerede godt etablerte boliger vesentlig. Skog av høy bonitet. Bygger 

ned buffersonen mot dyrket mark. Motsetter oss dette. 

26. Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna. Anbefaler at uttaket utvides. Stor 

nasjonal verdi/kvalitet.Bør utvides for å hindre åpning eller utvidelser av 

andre uttak med større natur/friluftsverdi. 

Heradsbygda 

27. Boligbygging Bålerud/Oppenåsen BC 

Det settes som et absolutt krav til at et godt kollektivtilbud til/fra 

jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart med rett instans før planen 

ev. utredes videre på et senere tidspunkt. Må sees i sammenheng med 

områdeplan for Hønefoss.  

 

 

Haugsbygd og Åsa  

Boligbygging i Haug stiller i samme kategori som Heradsbygda, avventer 

gode kollektivløsninger til jernbanestasjon/sentrum og områdeplan 

Hønefoss. Det kan vurderes et unntak for Åsa som har ny skole. Vi har 

valgt å kommentere kun to forslag, hvorav ett positivt. 

 43. Boligbygging Nedre Klekken gartneri. Vi motsetter oss dette. Arealet 

ønskes først og fremst videreført som gartneri, er dette ikke mulig bør 
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eiendommen selges eller leies ut som jordbruksareal til nærliggende 

bønder som kan drive det som tilleggsareal. 

46. Østre Berg/Klekken Økogrend . Alternative og miljøriktige bygge-, bo-

og leveformer med fokus på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at 

store deler av arealet skal være felles tun med parseller for egen 

matproduksjon gjør at vi vil støtte viderebehandling av tiltaket. 

Kommunen har frarådet  utbygging av eiendommen i sør, støttes.  

Hønefoss 

56. Heen Sand. Utvidelse av masseutttak  

Vi er sterkt imot en utvidelse. 

60. Spenncom,Hensmoen utvidelse av næringsanlegg for produksjon av 
jernbanesviller. Vi støtter den beskjedne utvidelse det nå er søkt om. 
Dette er en utvidelse av et eksisterende næringsområde og har få 
negative konsekvenser. Beslaglegger ikke jorbruksareal, kun skog av 
middels og lav bonitet.  
 
65 Masseuttak Eggemoen 

Vi motsetter oss dette på grunn av natur og kulturverdier. 

70 Kilemoen. Motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser  

72 Sentrumsformål Hønengata positivt 

75 Boliger Ve, motsetter oss dette, jordvern 

76. Boliger ved Veien skole. Motsetter oss dette pga jordvern, fulldyrket 

jord i sammenheng med større jordbruksareal 

77. Kilemoen nord 

Vi motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser fremover på det 

sterkeste. (Vi berømmer administrasjonens sterke innsats for å få 

stanset uttak gnr/bnr 52/1 til tross for at Fylkesmannen i 2015 opphevet 

Ringerike kommunes vedtak om midlertidig stans).  

80. Boliger Tandberg. Motsetter oss dette. Dyrkbar jord,lang vei til 

tjenestetilbud, sårbare arter. 

82.  Boliger Trygstadveien. Motsetter oss dette. Kulturminner, usentralt.  
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94. Boliger Kindsåsveien. Settes som vilkår at jorden tilbakeføres 

landbruket. 

95. Vælerenveien Tyristrand. Motsetter oss dette, ikke i tråd med ønsket 

utbygging av Tyristrand. 

97. Boliger Ask Sentrum. Ikke i tråd med ønsket utbygging på Ask. 

Settes uansett som vilkår at området med dyrket mark tas ut av planen. 

For øvrig slutter vi oss til følgende uttalelse i høringsutttalelse fra fra 

fylkeskommunen av 23/8: 

”Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp 

om å skape et godt kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at 
banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor prioritere boligvekst 
rundt stasjonen / Hønefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at 
det åpnes opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i 
denne kommuneplanrevisjonen. Fylkesutvalget anbefaler at behov for 
nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at områdeplanen for 
Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og 
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering 
av kommuneplanen etter at områdeplanen er vedtatt for å sikre en god 
arealutvikling samlet sett for kommunen ” 

 

Hønefoss 9/9 2017 

På vegne styret av Ringerike Venstre 

ved Anita Ulvseth og Marianne Wethal  

 

 

  

 

 

 

 





Fra: Martin Amundsen [martin.amundsen@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ragne Marthe [ragnemarthe@hotmail.com] 

Sendt: 23.08.2017 13:07:51 

Emne: Merknad til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Hei. 

 

Viser til min tidligere merknad innlevert ved åpen kontordag plankontoret 17/8-17.  

Jeg vil også tilføye følgende kommentarer: 

  

Plankartet viser at min og naboens tomt (Engens vei 2 og Benterudgata 5, 3511 Hønefoss) 

delvis er planlagt regulert som parkeringsplass for Ringerike Rådhus. 

Dette er selvfølgelig svært lite ønskelig for våres del, og jeg ønsker at våre tomter reguleres til 

boligformål slik som de brukes i dag. 

  

Med tanke på hvordan fremtidens Hønefoss skal være, kan jeg ikke se hvordan det er 

hensiktsmessig å rive hus og ekspropriere grønne, fine boligtomter til fordel for 

overflateparkering så sentralt i byen. 

Det strider også mot all miljøtenkning og ønsket om flere myke trafikanter, i motsetning til 

biler, i sentrum fremover. 

  

Med vennlig hilsen 

Martin Amundsen 

Engens vei 2, 3511 Hønefoss 

Tlf: 926 87 588 

  

 











Fra: Frode Andresen [frodeandresen@outlook.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 25.08.2017 15:57:50 

Emne: Merknader til kommuneplanens arealdel-Klekken gartneri. 

Vedlegg:  

                                                                               Frode Andresen 

                                                                               Borgergata 3 

                                                                               3514 Hønefoss 

 Ringerike Kommune 

Areal og byplankontoret 

Pb. 123,Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Sendt via E post:postmottak@ringerike.kommune.no 

 

                                                                              Klekken 25/8/2017 

 

MERKNADER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL-KLEKKEN GARTNERI 

 

Jeg viser til forslag til revidert kommuneplan som er på høring med frist 25/8/2017. 

 

BAKGRUNN: 

Ringerike Kommune har stilt seg positive til å bygge ut Haugsbygd med boliger.Dette i lys av 

den tiltenkte veksten i innbyggertall ifbm bygging av Ringeriksbanen og ny E16 mot Oslo. 

Som et resultat av dette har en rekke prosjekterte utbyggingsområder blitt dratt frem i lyset 

igjen ,etter at de tidligere har fått avslag/ligget på vent pga jordvern mm.Ett av disse 

prosjektene er utbygging av Klekken gartneri.(som er LNF område med A klassifisert jord) 

Det er allerede omregulert og igangsatt to prosjekter i umiddelbar nærhet.(Klekkenhagen og 

Nedre Klekkenhagen ,som også er A klassifisert jord).Andre steder i Haugsbygd er flere 

tilsvarene nedbygginger av dyrkbar mark igangsatt.Klekken Gartneri drives idag ,på en 

utmerket måte,av familien Chaudhry og sysselsetter 5 personer.De ønsker å fortsette driften 

og har utvidet med sauehold og tenker på å utvide videre med produksjon av andre matvarer. 

 

FAKTA: 

Kulturlandskapet Klekken ligger ca 7 km fra Hønefoss jernbanestasjon,og ca 10 kilometer fra 

tiltenkt evt ny E16.Kjøretiden fra Klekken til Hønefoss stasjon er er mellom 12 og 18 

minutter,alt etter trafikkforhold.Kjøretid til påtenkt ny E16 er mellom 15-21 minutter alt etter 

trafikkforhold.Tidene er gjort av undertegnede.Veien fra Klekken til Hønefoss belastes av opp 

til 600 biler i timen(inkl tungtrafikk )og fører rett ned til en av Norges mest køutsatte 

gater(Strandgata med Hønengata og Kongens gate). 

Kulturlandskapet Klekken ,ligger sydvestvendt og har optimale dyrkningsforhold for 

landbruk. 

Hele dyrkningsområdet har A KLASSIFISERT JORD og er LNF område. 

VERDEN blir varmere og matproduksjonen blir vanskeligere å opprettholde i de største 

delene av den. 

JORDA har idag en befolkning på 7 mrd mennesker.Dette skal ifølge prognosene øke til 13 

mrd i løpet av 25 år. 

http://ringerike.kommune.no/


800 MILLIONER MENNESKER SULTER idag.Om 25 år tror man 2 MILLIARDER 

MENNESKER SULTER. 

MINST!! Dette som følge av mere tørke og befolkningsøkning. 

1 KVADRATMETER dyrkbar jord på KLEKKEN gir ernæring tilsvarende minst 1 brød pr 

år. 

En evt omregulering av Klekken gartneri vil gi et potensielt tap på oppimot 25000 BRØD PR 

ÅR. 

Dette, da jorda er A klassifisert. 

Det er et tosifret antall utbyggingsplaner av dyrkbar jord i Haug.Dette til tross for at 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet i vedtak 7 april ,slo fast at flere boligfelt i 

kommuneplanen for Krakstadmarka IKKE kan omdisponeres til boliger pga behovet for vern 

av A klassifisert jord. 

Krakstadmarka er et tilstøtende område til Haugsbygd/Klekken.I tillegg mente departementet 

og Fylkesmannen at kommunen har store tomtereserver i mere sentrale,godkjente 

byggeområder.De påpekte også det betydelige fortettingspotensialet Hønefoss by har.Dette 

sammenfaller med undertegnedes observasjoner.Undertegnede kjenner hver eneste gate og sti 

i Hønefoss og omegn. 

Det er enorme muligheter til å bygge ut her først,før man tar av LNF. 

SSB forventer en befolkningsvekst i Ringerike på ca 200 personer pr år fram mot 2040.Disse 

beregningene er foretatt etter at Ringeriksbanen og ny E16 kom inn i NTP. 

Den første forsinkelsen av disse prosjektene er dessverre allerede et faktum og sentrale 

personer 

i kommune og stat virker pessimistiske mhp byggestart.Samtidig er byggetakten i Ringerike 

STOR. 

Dette sammenfaller med et boligsalg som stuper 36 prosent de siste 2 månedene ( pr 25/8/17). 

Og Østlandet faller mest. 

Skolen som Klekken sogner til,Vang, har samtidig sprengt kapasiteten sin.Ifølge Udir har 

Vang skole en kapasitet på 340 elever.Dagens elevtall er 356.Ved en evt utvidelse av skolen 

er det vanskelig å se at dyrkbar mark ikke vil bli berørt. 

 

KONKLUSJON : 

KLEKKEN GARTNERI MÅ IKKE OMDISPONERES fra jordbruksareal til boligformål. 

Begrunnelse: 

1) Gartneriet er et LNF område med A klassifisert jord. 

2)En utbygging vil danne videre presedens for andre LNF områder.Mange områder er allerede 

tapt. 

3)Grunnlaget for utbygging i slik stor skala er ny Ringeriksbane og E16. 

    a) dette prosjektet ligger i løse lufta 

    b)Klekken ligger for langt unna trafikknutepunktene i disse prosjektene. 

4)En utbygging på Klekken vil generere flere hundre(flere tusen om flere områder 

omreg.)bilbevegelser ekstra daglig.Dette igjen medfører enda større køer i et Hønefoss som 

har levd i et "køhelvete" i 40 år.Folk på bygda kjører bil!. 

5)Det er lett å finne alternative tomter i nærhet til sentrum av Hønefoss. 

6)Boligbygginga på Ringerike er allerede dimensjonert for de kommende 10 års vekst ifølge 

SSB. 

    Skal det bygges må det bygges på steingrunn/kratt/industriområder. 

7)Skolekapasiteten på Vang er allerede sprengt. 

8)Klekken Gartneri blir idag drevet på en utmerket måte av familien Chaudhry. 

    De sysselsetter 5 personer og har planer for videre drift. 



9)OG IKKE MINST.....................Ringerike er et lite sted i verden,men er tilgodesett med den 

beste  

    Jorda på kloden.Den mest kjente Ringerikingen er Ringerikspoteten.Ikke tilfeldig. 

    Om 30 år er det enda mere vann og matmangel enn idag.Om 30 år vil 2 milliarder 

mennesker  

    kunne gå sultne til sengs hver dag.Barnebarna våres kan IKKE SPISE BETONG. 

    Ringerike er også en del av verden!! 

 

TIL BESLUTTNINGSTAKERE i kommune/fylke/stat; 

VÆR VISJONÆRE 

Velg BRØD FORAN BETONG 

Velg KULTURLANDSKAP  FORAN CASH. 

 

Hilsen 

Frode Andresen 

 

 

 

Kopi:fylkesmannen i Buskerud 

fmbupost@fylkesmannen.no 

 

 

 

Få Outlook for iOS 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dlF7Q-0001NN-3i&i=57e1b682&c=bU4L3Tlh_HcLUlnkRi3sIN0H63-chm7DLtRz7IeXTP5I0kklhFcG_a5O7z9N9WbfekHCja1lZGUDOOZD06rbp9p7dI7vjWqAobePYtQ9YhIbTyIVXBTE5wTDBp5SHw94fj2LZR7O6YA7EvKUY_R7UVwlAoGOb-Ol17xX9wMCB1URx2ITxAql2YBgNLpBPGURi2FoXVvp28UNmTD5C6ZH4-2kT76zij6XW6FMt3C-nmE


Fra: Kjell Baug [kkb@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Hanne Baug' [bauhan@live.no]; per.strande1@gmail.com [per.strande1@gmail.com] 

Sendt: 23.08.2017 11:18:39 

Emne: Kommentarer til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
 
Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs behandling med svarfrist 25.8.2017.  
 
Undertegnede er berørt av planen ved at deler av vår eiendom Gnr/bnr 97/1 er foreslått disponert til boligformål. Dette gjelder området som er omtalt som 
B_F12 i kommunedelplanen for Krakstadmarka. Vi er positivt til og støtter dette forslaget. 
 
Område B_F12 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementets har på nåværende tidspunkt ikke godkjent at feltet B_F12 omdisponeres til 
boligformål, jf departementets brev av 7.4.2017. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å vurdere feltet B_F12 (og B_F8 som heller ikke ble 
godkjent) i forbindelse med kommunens pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan 
arealene B_F12 og B_F8 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss.  
 
Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med kommunens ønske for kommunedelplanen for 
Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede. 
 
Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig 
for å kunne utvikle sentrumsnære boområder med miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter. Med den foreslåtte gang-/sykkelbro 
fra Støalandet til Ringeriksgata, vil det være ca 900 meter å gå/sykle til idrettsanleggene i Hønefoss Idrettspark og ca 1 700 meter til byens sentrum (Søndre 
Torv) fra arealene i B_F12. Tilsvarende vil det være ca 1 800 meter å gå/sykle til den nye skolen på Eikli når den foreslåtte broen Eikli til Sjongslunden er 
bygget.  
 
I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at områdene B_F12 og B_F8 er avgjørende for å skaffe en 
tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse 
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 -300 boenhetene som ligger i Krakstamarka nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F12 og B_F8 vil 
dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel.  



 
Området B_F12 utgjør i overkant av 30 mål dyrka mark. Vi ønsker å peke på at i 1999 ble hele området fra Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig 
boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med  gjeldende 
JAV. (JAVen  klassifiserer området til C som er definert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av disse 900 målene ble områdene fra 
Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av 
kommunedelplanen i 2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte områdene er ca 35 mål 
dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F12 til bolig ikke gir nedbygging av dyrket mark i forhold til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV 
som gjaldt både da og gjelder nå. 
 
Avslutningsvis vil vi vise til at både Fylkesmannen og departementet har i sin begrunnelse for ikke å godkjenne B_F12 til boligformål bl a vis til at «….de store 
sammenhengende jordbruksarealene øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduksjon….» Dette er en faktabeskrivelse som for område B_F12 ikke er 
korrekt når kommunedelplanen for Krakstadmarka er realisert. B_F12 vil da ligge som et avgrenset område omkranset av boliger og høye skråninger. I en 
eventuell videre dialog med fylke og stat vedrørende kommuneplanens arealdel, bør denne faktabeskrivelsen korrigeres.  
 
Vi imøteser den videre behandling av saken.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Hanne og Kjell Baug 
Gnr/brn 97/1 
Tlf 917 91 805 
 

 
  



Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Ringerike Kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss , 22.08.2017

Omregulering Lisletta
Tilbakemelding på Kommuneplanens arealdel

Vi bistår Lars Buttingsrud i forbindelse med det innspillet han har gitt til Kommuneplanens arealdel og som
er sendt inn som innspill 80 .
Vi registrerer i Planbeskrivelsen med konsekvensutredning at dette området ikke er medtatt og vil gjerne
komme med kommentarer til grunnlaget for den konsekvensutredningen av innspillene som er gjort da den
etter vår oppfatning er gjort på feilgrunnlag.

Generelt:
Fra dette brevet ble sendt inn i januar 17 så registrerer vi at veien over til Lisletta er tatt inn på kart samt at
det har tilkommet ett enormt område inntil vårt område med hensynsone Friluftsliv , se utsnitt under. Vårt
område er markert med rø d ring på utsnittet og ligger i nntil den foreslåtte veitraseen og den foreslått e
hensynsonen.

http://www.fokusraad.no/
mailto:post@fokusraad.no
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Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Hensynsone H530:
Området har, unntatt de sammenhengende jordene, potensiale som et stort bynært utbyggingsområde i nær
tilknytning til Hønefoss sentrum.
Siden kommunen ønsker større vekst, vil utvikling her kunne bli effektiv utbygging, langt utover det en bl.a
kan få direkte i sentrum, der eiendomsforholdene og arealbruken er komplisert.

Det foreslåtte friluftsområde (H530_) må derfor etter vår oppfatning tas helt eller delvis ut. Innimellom de
potensielle utbyggingsområdene innenfor kommunedelplan Krakstadmarka er det og vil det fortsatt bli store
naturområder med samme kvaliteter som dette. Dette området er heller ikke benyttet i særl ig grad som
friluftsområde i dag.
Om det skal inn som sone så vil det båndlegge store deler for utbygging og må i det minste reduseres
betydelig. Gir en området en slik signatur er det stor sannsynlighet for at dette vil henge med over svært lang
tid.

S aksfremleggets vurderinger omkring lokalisering, infrastruktur og behov mener vi derfor er direkte feil.
Konklusjonen bør derfor heller bli at hele området vurd eres som et byutviklingsområde og at delområdene vi
har foreslått blir tatt med i kommende areal plan frem til år 2030 .

Ny veg til Lisletta:
Når det gjelder den foreslåtte v egen fra Krakstadmarka syd og til Lisletta så må veitrase mot et nytt kryss på
Lisletta tilpasses og optimaliseres i forhold til dagens arealer slik at veien får en optimal linje føring .

Vi er positiv og åp en for alle løsninger her og vil ikke protestere mot den viste traseen, men kun gjøre
oppmerksom på at dette avviker fra det forslaget vi har diskutert med Fossen Utvikling og det som nå er
foreslått i Kommuneplanen .

K onsekve nsutredning av forslag 80:
Vi mener videre at den konsekvensutredningen som er utført av COWI AS inneholder en rekke feil fakta som
gjør at COWI AS feilaktig faller ned på en samlet negativ vurdering basert på feilaktige /mangelfulle
innsatsfaktorer i konse kvensutredningen og ønsker derfor å gi noen utfyllende kommentarer i forhold til de
vurderingene som er gjort av COWI i dette dokumentet.

Kommentarene er gjort etter samme nummerering som i Cowis oppsett .

Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Forhold til
overordnede planer

Ikke fortetting eller i tilknytning
til eksisterende boligområder
med tilhørende infrastruktur.

Fossen Utvikling AS (FU) har v arslet oppstart på
ny veitrase inn til nye områder som er under
planlegging og denne er vi positiv til og ser at
den er tatt inn på plankartet .

Det er derfor ikke riktig at området ikke er
tilknyttet eksisterende boligområder med
tilhørende infrastruktur.

Vedtatte kommunedelplan Krakstadmarka
legger i tillegg opp til en veifor bindels e
gjennom de innspilte områdene og som
knytter Krakstadmarka opp mot Lisletta og FV
241.

http://www.fokusraad.no/
mailto:post@fokusraad.no
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Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
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Org.nr: 992 072 342

Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ikke i tilknytning til eksisterende
infrastruktur. Må etableres.

Området lengst øst grenser mot
Hadelandsvegen, mens området
vest ikke ligger i tilknytning til
veg.

Det er derfor også feil at området ikke kan
tilknyttes til eksisterende infrastruktur og at
dette må etableres ved utbygging av de
innspilte områdene. Infrastrukturen vil
etableres som følge av utbygging i
Tanberghøgda.
Veien til Lisletta kan fungere som en samleveg
for de innspilte områdene, og kapasiteten på
veien vil trolig være svært god og må i tillegg
ses på som en avlastningsvei mot Oslosiden
for den forestående utviklingen av
Kragstadmarka .

Trafikksituasjonen vil bli løst ved påko bling på
Lisletta i planene til FU med tilfredsstillende
sikt og kryssløsning.

Landskapsbilde Området øst ligger på den flate
delen av Tandbergmoen, hvor
det er landbruk og spredt
bebyggelse som dominerer.
Tett boligbebyggelse vil bryte
med disse omgi velsene.

Området vest ligger i mer
småkupert landskap, nærmere
planlagt bebyggelse i
Krakstadmarka, og bør ses i
sammenheng med planer for
Krakstadmarka.

Vi er enige i at innspillet må sees i
sammenheng med utbygging i Krakstadmarka ,
noe de ovenstående momenter også gjør.

Vi er også enige at det ved en utvikling av de
innspilte områdene så bør det tas hensyn for å
ikke bryte landskapsbilde.
Dette tar også kommunedelplanen for
Krakstadmarka inn over seg.
V i kan ikke se at en utvikling her trenger å gi
«noe negativ landskapsvirkning», det kan i
tilfelle tas med tilsvarende i en ny
kommunedelplan, og/eller ved regulering.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekker i det vestligste området.
Flere sårbare arter er registrert i
områdene.

Det er ikke naturlig å bygge ned bekker i
området, bekkedragene bør fremdeles være
intakte som en del av de naturlige
grøntdragene som brer seg i området.
Området er så stort at en uansett ikke ser for
seg bygge ned hele arealet.

Kulturmiljø Kongevegen med uavklart
vernestatus går gjennom
området.

Kongevegen blir b ehørig behandlet ved
regulering slik den også nå behørig blir
behandlet ved detaljregulering av veien til
Lisletta.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet.
Dyrkbar jord.

Det er ri ktig at skogen har høy bonitet men
den er lite dyrkbar .

Folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Ca. 3 - 4 km til skole, barnehage
og diverse tjenestetilbud.

Det er regulert ny barnehage i regulerings -
planen Tanberglia og etter det vi erfarer er det
vedtatt at ny barneskole i Ringerike skal

http://www.fokusraad.no/
mailto:post@fokusraad.no
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Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
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web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar

Kollektivtilbud langs
Hadelandsvegen.

Klassifisert som B - område i
kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.

u tredes i området Tanbergmoen, dvs i
umiddelbar nærhet til det innspilte områ det.

Kollektivtilbud vil komme til området som en
konsekvens av utbyggingen av Tanberglia og
Tanberghøgda og trolig automatisk komme til
det innspilte området som en følge av veien til
Lisletta.

Planen i Krakstadmarka er at deler av området
blir bevart som friluftsområde samt at
området ytterligere blir tilrettelagt for
friluftsaktiviteter ved utbygging. De innspilte
områdene vil kunne forholde seg til det
samme.

ROS Ingen kjente forhold

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks.
boligområder / infrastruktur.

Beslaglegger skog og dyrkbar
jord.

Flere sårbare arter er registrert.

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse
tjenestetilbud.

Vi mener den samlete vurderingen er feil da
den etter vår vurdering ikke er basert på den
faktiske situasjonen i området.

Byggegrunnen er i hovedsaklig skogbunn som
har høy bonitet men som er lite dyrkbar.

Området ligger for øvrig attraktivt til i forho ld
til rekreasjonsområder og ligger både solrikt
og bynært med kun en liten gå - etappe på 3,5
km ned til sentrum og 2,5 km til
handelssentrene i Dalsbråten.

Vi ber om at våre innspill gjennomgås og vurderes på nytt og at konsekvensutredningen rettes opp i forhold
til våre innspill og at prosjektet flyttes over til punkt 5.6.1 i Planbeskrivelsen.

Med vennlig hilsen
Fokus Rådgivning AS

Jan Myrlund

Mobil : +47 90 55 25 95
E - post : jan@fokusraad.no

KOPI:
- Lars Buttingsrud
- Fossen Utvikling AS v/ Frederik Skarstein /Bjørn Leifsen

http://www.fokusraad.no/
mailto:post@fokusraad.no


Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid
Borgergata 1

3514 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret,
postboks 123, sentrum,
3502 Hønefoss

Sendt via e - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Haugsbygd, 2 3 . august 2017

Bærekraftig utvikling for utbygger eller innbygger ?
M erknader til kommuneplanens arealdel

Vi viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august
2017.

Som beboere i Haugsbygd er vi både overrasket og sterkt kritiske til at kommunen i planforslaget
ser ut til å være positive til en betydelig omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til fordel for
boligbygging i bygda vår. Planene åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av
innbyggertallet i Haugsbygd.

Utbyggingsvolumet , og konsekvensene dette får for bomiljøene i et lite bygdesamfunn , er etter
vår vurdering mangelfullt utredet . Forslaget ser også ellers delvis ut til å være bygget på s viktende
faktagrunnlag, og er dessuten sterkt i strid med både nasjonal j ordvernstrategi, overordnede,
vedtatte føringer for samordnet areal og transportplanlegging, samt vedtatt politisk plattform for
Buskerud Fylkeskommune .

Når kommunen står overfor en s tor infrastrukturutbygging med Ringeriksbane og ny E - 16 , har ikke
komm unen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten sin» til boligbygging.

Kommunen har som planmyndighet, gjennom plan og bygningsloven, fått både makt og ansvar til
å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Vi krever at Ringerike kommune tar dette ansvar et og sørger for at utviklingen skjer innenfor gitte
nasjonale og regionale , rettslige og politiske rammer.

En nærmere redegjørelse følger nedenfor.

Omdisponering av dyrka mark til boligformål strider mot nasjonale og regionale føringer

Det er ikke mer enn drøye 4 måneder siden Kommunal - og moderniseringsdepartementet i vedta k,
7. april slo fast at boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan en for Krakstadmarka ikke kan
omdisponeres til boliger. Fylkesmannen nådde dermed frem med sin innsigelse til kommunens
plan. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god

mailto:postmottak@ringerike.kommune.no


kvalitet og at kommunen har en sto r tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig
fortettingspot ensial i Hønefoss by!

a) Nasjonal jordvernstrategi

K ommunen har et betydelig ansvar for oppfølging av nasjonal jordvernstrategi av 8. desember
2015. Vi forutsetter at kommunens administrasj on både er kjent med jordvernstrategien og
Landbruksdepartementets orienteringsbrev datert 8. mars 2016 til kommunene. Skal
jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar pr . år til 4000 dekar
pr . år in nen 2020 nås , må kommunene ikke bare unngå omdisponering av nye arealer, men i stor
grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer til jordbruk dersom disse ikke allerede er
nedbygd . Ringerike har matjord av svært høy kvalitet, høyere enn store deler av distri kts - Norge. Vi
mener derfor at Ringerike har et særlig ansvar for å bygge ned mindre enn den promillen som rent
teoretisk ellers kunne bygges ned her i kommunen.

b) Buskeruds jordvernspolitikk

Vi forutsetter også at både administrasjonen og de folkevalgte er k jent med , og retter seg etter
Buskerud Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk, jf. politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune av 17.september 2015 punkt 4.2 underpunkt 7:

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsby gg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt . (vår uthev.) Det åpnes for særskilt politisk behandling når det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift og
matproduksjon. Ved unntak knyttet til k ritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord
etableres.»

Vi forutsetter videre at disse dokumentene er en del av saksgrunnlaget når saken fremlegges for
de folkevalgte .

Knutepunktutvikling

Det er både forventet og ønsket at ny E - 16 og Ringer ik sbane skal føre til økt tilflytning og
befolkningsvekst på RIngerike. K ommunen må i sin planlegging forholde seg til statlige
planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging . Regjeringen forventer i
planretningslinjene at kommunene sikre r høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegge r
for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikre r sammenhengende gang - og
sykkelforbindelser av høy kvalitet. Det er også forventet at potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes fø r nye utbyggingsområder tas i bruk .

Utvikling bør derfor skje innenfor en radius på ca 2 km fra de sentrale trafikknutepunktene.
Haugsbygd ligger vesentlig lenger ut. Folk flest vil ikke gå eller sykle til sentrum/togstasjonen fra
Haugsbygd.



Bo - og nær miljø

Forslaget til kommuneplan åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av innbyggertallet
i Haugsbygd. Det legges i planen opp til en høy utnyttelsesgrad med 4 boenheter pr daa. En slik
utnyttelse vil i de fleste deler av bygda bryte med dagens boli gstruktur og - størrelse. Det er viktig
for oss som innbyggere i bygda å ta vare på de kvaliteter bygda har med kombinasjonen marka,
landbruk, kulturlandskap og boligområder med luft rundt boligene. Det er grunnen til at vi har
bosatt oss her og ikke i et b ysentrum.

Med 1000 nye boenheter og et anslag på 2600 nye innbyggere vil det bli en dramatisk
trafikkøkning. Veisystemet i Haugsbygd er ikke dimensjonert for dette. Vi kan ikke se at det er tatt
høyde for dette i planen. Veiene går i stor grad langs dyrka mark. Utvidelse av veikapasitet vil
dermed også true jordvernet.

Skole

Vang skole har en kapasitet på 340 elever. Kapasiteten er allerede sprengt med dagens 356 elever
(kilde Udir). Det er i forslaget til revidert kommuneplan ikke redegjort for hvordan beh ov for et
potensielt behov for dobling av kapasiteten skal løses. Det er vanskelig å se hvordan en utvidelse
av Vang og Haugsbygd skoles skal løses uten at det går utover dagens uteareal eller
omkringliggende dyrka mark.

Klekken Gartneri , B 19

Som nabo til Klekk en gartneri er vi spesielt kritiske til forslaget om omdisponering av dette
jordbruksarealet til boligbygging. Området er et godt landbruksareal og det er i dag er
gartneridrift på eiendommen. Nabolaget rundt gartneriet har i dag ca. 40 innbyggere.

Grunneier/f orslagsstiller ønsker at et areal på 22 daa avse tt es til eneboliger. Han har ogs å tidlige re
forsøkt å få dette inn i komm uneplanen. Vi er kjent med at det nå skal være inngått en opsjons -
eller sal gsav tale med en u tbygger , og at u tbyggeren av profitthensyn har ønske om en langt høyere
utnyttelse enn eneboliger .

Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en utnyttelse på 4
boenheter pr daa , betyr dette at det åpnes for større komplekser , eksempe l 44 stk 2 -
mannsboliger, 22 stk 4 - mannsboliger, eller 7 - 8 stk leilighetsbygg med 12 leiligheter i hver. Vi ser
med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner
for utbyggerne.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen (34 enheter) og utbygging i Nedre
Klekkenhagen ( 12 enheter) , vil vårt nær område i løpet av kort tid få 46 nye boenheter , eller 120
nye innbyggere . Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en
utnyttelse på 4 boenheter pr daa , som kommuneplanen bruker som utgangspunkt, tilsvarer dette
88 enheter . Med 2,6 beboer e pr bolig utgjør dette ytterligere ca 230 beboere , totalt 3 50 nye
innbyggere .

Med plan o m ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille område t gå
fra "et rolig , landlig boligstrøk" til et tettsted. Dette vil ødelegge det flotte kulturlandskap et vi
har rundt oss. Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt bol igstrøk og mener
denne type fortetting med store boligmaskiner vil føre til en vesentlig forringelse både av vår
bokvalitet og for våre eiendommer.



V i krever at kommunen t ar hensyn til eksisterende beboere/miljø, og ikke godkjenne r bebyggelse
som vil føre til en vesentlig fortetting .

Hilsen

Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud ( fmbupost@fylkesmannen.no )



Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanens høringsrunde.

Sak 4 6 , g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen 19, 3414 Hønefoss

Konklusjon

Vi anmoder om
at prosjektet blir tatt ut av LNF - kategorien og fremføres som
eiendomsmessig helhet (konf Nerbytunet)

at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

at prosjektets mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet
med signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øye.

Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.

Innledning

Den ny lig ferdigstilte konsekvensanalysen tilknyttet kommunedelsplanen er
preget av travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer
generelle delen av høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området
Haug/Klekken , har vi ingenting å si på .
Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk (konsekvensanalyse ) med
anbefalt konklusjon som støtte for kommunal sluttbehandling . Med
fargesymboler og tekst i telegramstil er det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens er det rigorøsitet og manglende
smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til så negativ karakteristikk av
vårt prosjekt i forbindelse med blant annet f ølgen de forhold: avstand, nærhet
til bebyggelse, skogbruk s - og jordbruksinteresser infrastruktur og kommunal
VA.
Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Kan de i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljer te og



omfattende fremleggelse av prosjektet s viktige kvaliteter i forslag til
reguleringsbestemmelser, prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse .
Administrasjonen har imidlertid skjønt bedre , konsekvensanalysert langt m er
konsekvent og derfor sluppet oss gjennom dette nåløyet , riktignok i noe
redusert format.
Øverste og søndre del av vårt planforsl a g , dvs 7 eneboliger (B15 - B21 ) med
tilhørende parseller på beitet , oppfatter vi at administrasjonen anbefaler tatt
ut. Vi er selv kommet til at B18 og B19 bør tas ut fordi de egentlig ligger på
beitet , og for konsekven sens skyld derfor bør overgå til parseller.
Administrasjonens ”kjøttøks” hugger med dette vekk prosjektets indrefilet, det
er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspenne n de med tapt
variasjonsfylde, ekse m plifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens
spredningspotensial svekkes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt
LNF. Er det ikk e bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell
kategori under reguleringsbegrepet , grøntareal , hvis ingen bedre løsninger fins
i regelverket av i dag .

Det er klart at regelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne
vært aktuelle i de mange o g lange grensesoner mellom utbygging og LNF , blir
altfor mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels - og
tetthetsgrenser. Satelittutbygging som vår på Klekken, der det er god

infrastruktur , burde ønskes velkommen. Vi har eksempelvis aller ede muntlig
avtale med eier av VA - ledninge ne med stor overkapasitet som går langs
vår østre tomtegrensen og er knyttet til kommunalt nett
(Cowi kommenterer negativt a t det ikke er kommunalt VA system i
området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får

bedre passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring a v
de tt e . S entrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker eller
helsemessig ikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt
alternativ. Her bør gjelde : både og, ikke : enten eller.

LNF - absoluttisme. En trussel mot matberedskapen



LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis
L’en i LNF bare skal kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av
bondeyrket, slik rådende oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å
være, blokkerer dette for et viktig alternativ som vil være av stor betydning for
matsikkerhet. Vi ivaretar d erfor i beste forstand L’en i LNF og er av helt
marginal interesse for N og F som i Ringerike generelt og klekken - området
spesielt , er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktig ere enn jordbruksvern

Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forve rres irreversibelt hvert år i
takt med omdisponering av produktiv mark til asfalt og betong. Begrepet
jordvern oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt
levebrødbasert bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I
et matberedskapsperspektiv burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensielle brukere og konsumenter og kan
drives manuelt. Parsellsalg i stedet for tomtesalg kan være et sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller dyrket areal. Hensynet til landbruk
må ikke få skygge for matproduserende bruk av land.

Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt.
Vi forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1/3 av den
kvadratmeterpris som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for
å begrunne full nedbygging økonomisk . Tomtene , der husene bygges på kupert
kupert skogsterreng, vil i stor grad opparbe ides som hage. Samlet sett vil
parsellene og hagene eksponert for intensivt økologisk hagebruk i mange
t ilfelle utgjøre et sterkere bidrag til matberedskapen enn om arealene hadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggende gårdsbruk, noe som likevel
fortsatt vil være den riktige løsning i mange tilfeller . Der landbruksløsningen
svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell - løsningens bruk av land i e t
matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manu elt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.



A ktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet

Utstyrsleverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for
det høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt
lommebok kan det være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det
begeret. For det første går vi sterkt inn for sunne hus; et h ensyn vi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptet enn av den tette
plastboksen som passivhuset egentlig er.

Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset f or et bredt spekter
av følsomme mennesker. Når slike i desperasjo n åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,
vedlikehold og utskifting av høyteknologiske komponenter inn i
ene rgiregnskapet, faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale
bildet. Aktivhusets store fordel er dessuten alt man sparer økonomisk ved den
enkle naturlige teknologien og den langt større robusthet denne enkelhet
utgjør overfor fremtidige krise r med strømutfall og leveringsproblemer for
utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og med
gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men
også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet , der faren er at
rege lverket etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige
alternativ, som aktivhuset vitterlig er.

Co2 - lagring.

Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare
ved eksemplets makt kan optimale vektlegginger bre seg og samlet sett få
tyngde. Vi inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland.
Ved maksimal anvendelse av trematerialer til b ygging og superisolering med
halm – eller cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, leca, folier eller
andre oljebaserte produkter, samt andre materialer fra energikrevende



produksjon, vil vi lagre mer Co2 enn det opprinnelige skogarealet i
gjennomsn itt og dessuten ha et meget gunstig energimessig fotavtrykk.
Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets overskuddsprodukter!

Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det nødvendig å ta et
valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking : Vi vil gå for økologisk uten
kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis økning av humus i
jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring.

Alle slike bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
reguleringsbest emmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået .

Jevnaker 28.08.2017

For Eierfellesskapet Berg Østre (gnr/bnr 103/4)

Otto Krog



Kaare Fleten, Vikersundvn. 82, 3533 Tyristrand. 
kaare@fleten.net   Mobil 97412125 
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Merknad vedrørende hensynsone ved Nikkelverket og eiendomsforholdene 270/9. 

 

Det vises til flere møter om hensynsone for Nikkelverksområdet hvor jeg i mitt brev 25. mai 2016 sier meg enig i en 

løsning etter § 11 i Plan og bygningsloven. Det ble avtalt at Stefan Bakken skulle tegne inn min foreslåtte hensyn- 

sone. Den 17. juni foreligger det et automatisk svar om at du har permisjon til 31. okt. 2016 og at Elin Green er 

konstituert enhetsleder.  Jeg følger opp saken med brev til Elin Green 02.07.2016. Hun svarer i mail 06.07.2016. 
«Takk for innspill om hensynsone. Dette vil bli lagt inn i høringsutkastet til kommuneplanen.» Kort tid etter, den 

12.07.2016 kommer det korrigering om at den vil bli inntatt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

«Vi vil ta kontakt når hensynsonen skal legges inn i kartet.  Den 16.08.2016 gjennomførte Stefan Bakken inntegning av 

hensynsonen. Den 31.10.2016 kommer det brev fra arealplanlegger Mari Solheim Sandsund om foreløpig kartavgrens-

ning. Det foreligger to utkast uten at mitt forslag er med. Jeg har heller ikke blitt kontaktet. Undertegnede fikk vite  

om høringen fra en av de bosatte på Nikkelverket og sendte mine merknader til Mari Solheim Sandsund 22.11.2016. 

Hensikten med en mindre hensynsone er å dempe eventuell konflikt med grunneiere. Når det foreligger flere lovlige 

forslag må de få lik saksbehandling. 

 

I pkt. 3 i mitt brev er det nevnt at Knuterud 270/12 med en misforståelse er sammenslått med 270/9. Fra 2016 har jeg 

begynt på et bokprosjekt om Nikkelverket. Jeg har spesielt gransket «Hjemfallsretten» av gruveeiendommer som 
Industridepartementet satte i gang fra 1956 til 1959 på følgende eiendommer 270/7-9-11-12 og Elsrud. Diissssee  

eeiieennddoommmmeennee  vvaarr  kkjjøøpptt  oogg  lloovvlliigg  ttiinnggllyysstt,,  ddaa  ddeeppaarrtteemmeenntteett  kkrreevvddee  eeiieennddoommssrreetttteenn  iihhtt  IInndduussttrriikkoonnsseessjjoonnsslloovveenn  §§1133  nnrr  

1133  oogg  1155..  DDee  ffiikkkk  ttiinnggllyysstt  ssiinn  mmeellddiinngg  uutteenn  aatt  ddeett  bbllee  ffoorreettaatttt  nnooeenn  vvuurrddeerriinngg..  DDeerrssoomm  eenn  lleesseerr  iinnnnlleeddnniinnggeenn  ttiill  §§1133  ssåå  

ggjjeellddeerr  lloovveenn  bbaarree  iinnnneenn  ddeett  oommrrååddee  ssoomm  ddeett  eerr  ggiitttt  mmuuttiinnggssrreetttt  oogg  kkoonnsseessjjoonn  kknnyytttteett  ttiill  ddeettttee  aarreeaalleett..  DDee  ssoomm  mmiisstteett  ssiinnee  

eeiieennddoommmmeerr  ppåå  ggrruunnnn  aavv  eenn  mmiissffoorrssttååeellssee  aavv  lloovveenn,,  kkrreevveerr  nnåå  rreettttiinngg  ii  mmeeddhhoolldd  aavv  TTiinnggllyyssnniinnggsslloovveennss  §§  1188..  AAnnkkeeffrriisstt  

ffoorr  ddeenn  fføørrssttee  ssaakkeenn  ttiill  llaaggmmaannnnssrreetttteenn  eerr  ssaatttt  ttiill  1166..0099..22001177..  KKoommmmuunneenn  bbøørr  mmeerrkkee  sseegg  ddeettttee  ffaakkttuumm  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ddee  

eeiieennddoommssggrreennsseerr  ssoomm  SSttaattsskkoogg  SSFF  hhaarr  ffoorr  ssiinn  eeiieennddoomm  227700//99..   

 

NNåårr  ddeett  ggjjeellddeerr  bbyyggggeettiillllaatteellssee  iinnnneennffoorr  ddeett  ffoorreessllååttttee  LLNNFF  oommrrååddeett  eerr  ddeett  ttoo  ffoorrssllaagg  ttiill  ddiissppeennssaassjjoonneerr  ssoomm  eerr  ssvvæærrtt  

aakkttuueellllee  ii  ttiillkknnyyttnniinngg  ttiill  NNiikkkkeellvveerrkkeett  ssoomm  kkuullttuurrmmiinnnnee..  DDeettttee  ggjjeellddeerr  ffoorrssllaagg  oomm  ggrruuvveemmuusseeuumm  ssoomm  SSttiifftteellsseenn  

RRiinnggeerriikkeess  NNiikkkkeellvveerrkk  hhaarr  lleevveerrtt  sskkiissssee  ffoorr  oogg  eenn  ppllaann  jjeegg  jjoobbbbeerr  mmeedd  ffoorr  åå  ffåå  ttiill  eett  oovveerrnnaattttiinnggsstteedd  ffoorr  ppiilleeggrriimmmmeerr..  

OOrriieenntteerriinngg  oomm  kkuullttuurrmmiinnnneerr  llaannggss  eenn  ppiilleeggrriimmsslleedd  bbllee  ggiitttt  ii  bbrreevveett  ttiill  SSaannddssuunndd  2222..1111..22001166..  DDeettttee  kkaann  sskkjjee  vveedd  aatt  

eenn  aavv  ssttiiggeerrbboolliiggeennee  bblliirr  kkjjøøpptt  ttiill  ffoorrmmåålleett  eelllleerr  aatt  ddeett  bblliirr  ggiitttt  aaddggaanngg  ttiill  åå  sseettttee  oopppp  eenn  ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg  ffrraa  ccaa..  11887700  ppåå  

ggrruunnnnmmuurreenn  hhvvoorr  llaabboorraattoorriieett  ssttoo..  UUnnddeerrtteeggnneeddee  hhaarr  ffååtttt  eenn  ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg  ppåå  lliitttt  uunnddeerr  6600  mm22  ffoorr  ffllyyttttiinngg..  DDeett  eerr  

nneeddllaaggtt  mmyyee  ffoorrhhåånnddssaarrbbeeiidd  ffoorr  åå  ffåå  ddeettttee  rreeaalliisseerrtt.. 

 

DDeett  eerr  øønnsskkeelliigg  mmeedd  eett  mmøøttee  mmeedd  kkoommmmuunneenn  fføørr  jjeegg  ooffffeennttlliiggggjjøørr  ddeettaalljjeerr  ii  ddeennnnee  ppllaanneenn.. 

 

Med hilsen 

 

 

Kaare Fleten 
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Ringeríke kommune

Area l- og bypla nkontoret
Postboks l-23 sentrum
3s02 HøNEFOSS

HøRING AREALDEL, SAK NR 51. oG 52 KI-ÆKKEN oG HAFNoR.

lnnledning
Vi bor i en kommune som ønsker og forventer stor vekst i de kommende 1-0 år.

På bakgrunn av dette mener vi det er beklagelig og svært lite tilfredsstillende at våre forslag til
kommunens arealplan ikke tas på alvor av Ringerike kommune. Vi mener det helt klart er begått
saksbehandlingsfeil i disse to sakene når våre innspill ikke blir tatt hensyn til og ikke blir lagt frem til
den politiske behandling.

Vi har følgende merknader til den fremlagte arealplan

a) MØte med saksbehandlerTollefsen den 16 juni20L6.

I møte ble VA løsningen for nr 51 og 52 gjennomgått. Denne løsningen (se vedlegg nr L)

ínkluderte en mulig felles avløpsordning for hele Briskebyen enten i privat eller kommunal

regi. Hvis kommunen ville involvere seg i denne avløpsordningen så kan ikke vi forstå noe

annet at det i løpet av kort tid ville gi store netto inntekter for kommunen.

RESULTAT: Cowi as, lagde ferdig konsekvensutredning for kommunen i august 2016 (altså 2

mnd. etter vår mpte). Vi kan ikke se at dette er vurdert hos Cowi as og heller ikke i

kommunens regisiden.

b) Den 15 okt. 2015 sendte Marthin Klækken brev til saksbehandler Tollefsen (se vedlegg nr 2)

om at det var ønskelig at tomteområdet ble utvidet tíl flere tomter fordi VA løsningen ble dyr
og ikke kunne bæres av to tomter (som skal gis bort til bror/s6ster). Tollefsen svarer 30. okt
20L5 at saken skulle registreres inn i kommuneplanens arealdel.

RESULTAT: Det er ikke endret noe når dette legges frem til ny behandling for formannskapet

den 25.4.L7 , det opereres fortsatt med to tomter som skal utskilles og at <omfanget er lite>.

Marthin Klækken sendte mail til Tollefsen den L0 juli og spurte om de to ovennevnte
punktene var vurdert. Tollefsen svarer den 13 juli, men hun svarer ikke på de to enkle

spørsmålene over. Dette må tolkes som at dette ikke har blitt vurdert og styrker dermed

argumentet om saksbehandlingsfeil. (se vedlegg 4).

Gunnar Hafnor hadde en samtale med Tollefsen tidligere i 2OL7, hun opplyser da at det er
problematisk med trafikkstØy og avkjøring. Dette er feil, det er lagt ny avkjøríngsvei til
Hadelandsveien og den er beregnet for tung bil. Evt. trafikkstØy kan man gjØre tiltak mot.

Marthin Klækken hadde befaring med Knut Grande i Statens Vegvesen i 2015 vedrørende

avkjøring til Hadelandsveien. Grande sa at avkjøring var greit, fra begge ender av teigen.
Vi må også anføre at nr 50, 200 meter oppe i gata er godkjent og dette området er 45 da.

stort med avkjøring til Hadelandsveien. Vi krever likebehandling.

Statens Vegvesen opplyser at Hadelandsveien fremover vil få mindre trafikk, bla.a. av tunge
biler, pga. ny vei mellom Olimb og Eggemoen. Det vil bli enda bedre forhold når en planlagt
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ny strekning mellom Eggemoen og Risesletta er klar.

I tillegg har vi to, Gunnar Hafnor og Marthin Klækken, laget vår vurdering på momentene i den

konsekvensutredn¡ngens mal som er benyttet av kommunen. Vår vurdering etter nøye gjennomgang

er at vi scorer med beste resultat på 11 av 13 punkter. Vi vil her særlig bemerke at vi på punktet

<Samarbeid med flere grunneiere> har vært 3 parter (sak nr 50, 51 og 52) som har samarbeidet om

VA anlegg og at slikt samarbeid blir bemerket som veldig positivt i kommunens

konsekvensutredning, (se vedlegg nr 3).

Vi ber om at overstående tas hensyn til i den videre politisk behandling av kommunens arealplan.

Hønefoss 18 .august 2017

Wenche Hafnor

tn Gunnar Hafnor
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Sak nr 50, 51 og52, ny kommuneplan i Ringerike - Forslag om samarbeid mellom sak nr 51,52 og
Ringerike Kommune om avløpsanlegg iBorgerhagen/Breskebyen (heretter B/B) iHaugsbygd.

Sak nr 5L og 52 var først vurdert til avslag/rødt i kommuneplan men ble i sak 80/15 Formannskapet
vurdert tilgul.

Det er søkt om utskillelse av tomter i sakene 50-51-52/Bergsund-Klækken-Hafnor, ref. ny

kommuneplan for Ringerike. Dette vil utgjøre samlet et betydelíg antall boenheter i et geografisk
samlet område i Haug.

Gjennom prosessen har vî også sett på muligheten for å koble på en forbedret avsløpsordning til B/8.
I dette området er det i dag ca 37 boliger med tette tanker/slamavskillere. Det er 2-3 private
minirenseanfegg i området, menkanskje bare 1 som er godkjent i forhofd til dagens krav. B/B er et
område som er høyt prioritert ift. ny avløpsordning, ref. rapport fra siv.ing Steinar Skoglund. Ca 5
boliger på nordsiden av Hadelandsveien vil da også ha fall til den avl¿psledningen som nr Sl/Klækken
vil anlegge. Totalt víl altså denne planen kunne gi 42 bolíger offentlig avlppsordning i tillegg til de
nye boligene gjennom sak nr 50,51 og 52..

Firmaet Berntsen har vært i området B/B og målt og har tegnet inn en selvfallsledning ned til en
planlagt pumpestasjon. (Se vedfagt skisse). Denne pumpestasjonen er en del av det VA anlegget
som sak nr 5L-52/Klækken-Hafnor har planlagt for síne tomteområder.

Sak nr 5l-S2/Klækken-Hafnor har også fall i sine planlagte avløp til denne pumpestasjonen og det
samme vil da hele Borgerhagen/Breskebyen ha.

Fra pumpestasjonen pumpes kloakken ca 700 m til offentlig ledningsnett (se vedlagte skisse).

Grunneier er informert (Bergsund) om planlagt pumpeledning og samtykker i planen.

Sak nr 51-52 Klækken-Hafnor har ønske om et samarbeid med Ringerike Kommune om finansiering
av dette VA anlegget som inkluderer B/8. Dette er vårt prímære må|. Hvís dette ikke kan
gjennomføres så har sak nr 51-52 Klækken/Hafnor prosjektert et privat VA anlegg og funnet at dette
er økonomisk og teknisk greit å gjennomføre for tomteområdene. Det vil da også bli vurdert en
privat lØsníngfor B/B itilknytning tildette.

Klekken, 17.6.2OL6

Gunnar Hafnor

Sak nr 52

Roger A Lippert

Beboer Borgerhagen

Ansatt i TeknÍsk Tjeneste

Ringerike Kommune

Johan Bergsund

Sak nr 50

Marthin Klækken

Sak nr 51.
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Marthin Klekken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

G rethe To I lefsen < G rethe. Tol lefsen @ rin gerike. kommu ne.no >

30. oktober 20L5 17:I O

Marthin Klekken

Guro Skinnes

SV: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A

Bekrefter at e-post er mottatt.
Vi registrerer den inn isak om kommuneplanens arealdel.
Men nye henvendelser og forslag til endringer i dette arbeidet er ikke enkelt å håndtere.
Alle forslag som gikk videre fra formannskapets grovsifing skal nå vurderes videre i en finsiling og ROS-analyse mm

Dette til orientering

H ilsen

Grethe Tollefsen

Avdelingsleder på areal- og byplanavd

Ríngerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Tlf 94ßs233
grethe.tollefsen@ringerike.komm une. no

Fra : Ma ft hin Klekken [mailto : Marthin. Klekken@budstikka. no]
Sendt: 15, oktober 201 5 t7:32
Til: Grethe Tollefsen
Emne: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A

Hei,

Søknaden gjafdt utskillelse av 2 tomter, til min søster og bror.

Kommunen sa i sin redegjørelse at saken var av liten betydning; vel fordi det gjaldt utskíllelse av kun to tomter.
Jeg ønsker derfor å få vurdert et større område av denne teigen til utbygging, se stiplet kart som er vedlagt.
På området som er stiplet, ca. L0 må1, kan det være plass til 7-8 tomter og da blir det et omfang og driftsmessig
bedre eller mulig ift. opparbeidelse av vei, vann og kloakk.
Jeg vil samtidig opplyse om at jeg har hatt en befaring av vei sammen med Knut Grande i Statens Vegvesen (tlf. 902
1,3 3421 . Han uttaler at avkjøring til Hadelandsveien er helt greit og at den beste løsningen er felles avkjøring med
gnr.I O2/I9. lnnkjøringsveien til nr t02/1 9 er delvis mín fordiden går over min eiendom, se kartet, Grande
mente avkjørÍng også kunne være greit i andre enden av teigen. Knut Grande kan gjerne kontaktes om dette.

Det erfint om du kan bekrefte mottagelsen av denne mailen, gjerne kommentere, og opplyse om du
eve ntue [t tre nge r me re opplysni nge r/i nfo rm a sjon.

Med vennelig hilsen
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Marthin Klekken

[Side #]
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. Valg av €tn¡nq lor vekst og ulbygging av bol¡gor, friùdsoobyggelse, næring
osv

- Konsenlrasion i utbyggingsrnønst6r: Fot€tllng ved knutepunktor.
- SprsdlulbygglñgEmøn6t€¡
- Lokallsering av vlktlge funk6jonel
- Før|îget ¡ot arøalforvalln¡ng ut ftr h6nsyn tll nalumãngfold og kulturlandskap

Allemal¡ve konkrÊtÊ utbyggingsfoñlsg omlalEs der dBt er aktu€lt,

Konsskv€n8ul Edningen skal kons€nlteres om de lemaer som Br ßlevant6 for d6n
akluallg arsalbruken. I ul€dningen av enksllomtádst er deffot kun tsmasns sm er
bðslutningsrBlevants omlslt.

KU skal tllpesss plsnniväel ag væra Blovanl for b8slutnlng€r som sksl tas. KU
bassßr sg ¡ hov€dsak pâ eksisterende kunnsksp I üll6gg er dot utførl nosn
l€meutredn¡nger ¡ lorb¡ndels€ m€d plsf,srbeid€1. S€ k6p. 5.3.1 Eksistsrândo
kunnskop

Konslsensutredn¡ ngen er avgrenm tll da d€lEn€ âv planeß som fasls€tl€r Emmer
lor framUdlg utbygglng og som ¡nn€bæÞr endring€r I lorhold Ul gl€ldBndâ plsn, jf. KU-
loEkrina S 7.

KU sv arêåldal6n innêholdår kunnskáp lor A kunnB BvklEle ereatlomál for mråder
D6ßom del vGd e€nêß regulerlng av et utbygglngsomráds kommer fram ny
kunnskåp som påvlrk6r sgnethstsn ev eGalfomâl€t, mâ dsn skluellå ulbygg¡ngEn
úlpâsses ved pâf6lgende regulering fot â h€nsynts kunnskapsn ôom sr kommôt
fñm-

Følgonde mstodo or fulgt I €ôatd€t m6d konsskvgnE UtrsdnÌngên for ¡ñnsp¡llono:

uten l¡8G n

eller oo!¡tiv
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Marthin Klekken

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Hei,

€

G rethe Tol lefsen < G rethe. Tollefsen@ringerike.kommune.no >

13. juli2017 t3:34
Mafthin Klekken

SV: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning
Bo rgerhagen/Breskebyen.

Õ

Forslag om utbygging av boliger ved Putten gikk videre fra formannskapets grovsilÍng. Disse arealene ble dermed
tatt videre i konsekvensvurderingene (KU), KU skalBjØres både for det enkelte forslaget (en finsiling) og så skal det
gjØres en samlet KU for hele arealdelen i kommuneplanen. En KU (finsiling) for hvert innkomne forslag som gikk
videre fra grovsilinga var det konsulenter som gjorde. Her fikk Areal- og byplanavdelingen vurderingene tilbake i

form av en rapport som ligger ute sammen med høringsdokumentene. StØy, avkjør¡ngsforhold til ñ¡lkesveg 24L,
sammen med minimums byggegrense på 50 meter fra fylkesveg og nr. 52 der jordvernhensyn også kommer inn,
gjorde at disse ikke ble tatt med videre.

I ettertid har planforslaget vært til behandling og dískusjon hos regionale myndigheter (bl.a. Fylkesmannen,
fylkeskommunen Statens Vegvesen, BaneNor mm) der vi fikk tilbakemeldinger på at ytterligere <spredtel
boligområder må ut av arealdelen. Fortetting skal skje i sentrum av Hønefoss.
H¿ringsfristen er ikke ute enda og vifår se hva som blir resultatene utpå høsten.

Hilsen

Grethe Tollefsen
Avdelingsleder på areal- og byplanavd.
Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Tlf 94r3s233
grethe.to llefsen @ rÍngerike.kom m u ne. no

Fra : Mafthin Klekken fmailto: Maft hin, Klekken@budstíkka.no]
Sendt: 10, juli 201 7 10:45
Til: Grethe Tollefsen
Emne: VS: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning Borgerhagen/Breskebyen,

Hallo,

Ble dette vurdert av deg elfer Cowi, ref. forslag til arealdel.
Snarlig svar imøtesees,

Mvh.
Marthin Klekken

F hin Klekken

Sendt: 20. 13:4L

Til: 'Grethe Tollefsen
Kopi: 'Gunnar Hafnor' Roger A Lippert' < Roeer. A. L¡poert@ ringerike.kommune.no>;
'barco@borger.no'<
Emne: Kommunepfan sak 5 lig ny av
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Vi yggelig mØte på ditt kontor den 16 d.m..

[Side #]

rhagen/Breskebyen



Høringssvar til Kommuneplanens arealdel, Nes i Ådal 
 
Kommentar til punkt 04 fritidsbebyggelse Smørhølkollen 
 
Forhold til overordnede planer: 
De viktigste styringsdokumentene i denne planprosessen er Kommunal planstrategi 2016-2020, og 
Kommuneplanens samfunnsdel. 
Dokumentene gir føringer for hvordan kommunen skal utvikles i kommende planperiode.  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. 
juni 2015 er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dokumentet gir nasjonale 
føringer for kommunale planprosesser. 
 
I konsekvensutredning for Smørhølkollen legges det vekt på at området ikke allerede er utbygd. 
Dette ble bekreftet som hovedargument for at forslaget er tatt ut av planprosessen i møte med leder 
for planavdelingen 17.08.17.  
 
Det står ikke i noen av styringsdokumentene for kommuneplanens arealdel at områder tilsvarende 
Smørhølkollen ikke bør utvikles for fritidsbebyggelse. Tvert imot er det ønskelig med økt aktivitet 
knyttet til Nes som prioritert lokalsamfunn, og det har gjentatte ganger kommet oppfordringer om 
utvikling av området i det politiske ordskiftet. Det har tidligere vært først utvikling av den nordlige 
delen av Ådalsfjella som sogner til Nes, dette har blitt avslått med de samme argumentene- ikke 
påbegynte hyttefelt og nærhet til verneområder.  
Styringsdokumenter i form av kommuneplanen bør forsikre forutsigbarhet for grunneiere som 
ønsker utvikling. 
At Smørhølkollen ikke ligger i et satsningsområde for hytteutbygging slik det står skrevet i 
konsekvensutredningen skal ikke ligge til hinder for utvikling utenfor eksisterende hyttefelt. 
Dette er direkte motstridene med kommuneplanens samfunnsdel der det oppfordres til økt 
næringsutvikling og utbygging for å sikre vekst i kommunen.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel  
 Punkt 1 s: Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 
Dette viser med tydelighet at det er ønskelig med utvikling av nye arealer, og i særdeleshet områder 
tilknyttet de prioriterte lokalsamfunnene som Nes. Det fokuseres videre på utvikling av 
primærnæringene, noe en i aller høyeste grad gjør med dette prosjektet. Utvikling av Smørhølkollen 
vil være et viktig ledd i det skape et næringsgrunnlag for eiendommen og andre næringsaktører på 
Nes i Ådal. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv gir grunnlag for viktig næringsutvikling i 
mange distriktskommuner. Landskapet og friluftslivsmulighetene er i denne sammenheng 
både en viktig ressurs, og et hensyn som må ivaretas gjennom kommunal og regional 
planlegging. 
 
Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt verdiskaping knyttet til jord- og skogbrukets 
ressurser, blant annet gjennom satsing på grønt reiseliv. 
 

Smørhølkollen egner seg særdeles godt som utviklingsområde for grønt reiseliv og utmarksturisme 
mtp. beliggenhet forhold til Selsjøen barskogvernområde, Sperillen, Urula- og Begnavassdraget. 
Området må sees i sammenheng med forslag 05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, der vassdraget, 
naturområdene, jordbruks- og kulturlandskapet trekkes nærmere hverandre ved at de utvikles 
parallelt som et ledd i næringsutviklingen av eiendommen.   



Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon: 
Det er etablert bilvei helt inn til Selsjøen barskogvernområde. Veien går tvers gjennom 
hytteområdet, noe som gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende 
infrastruktur.  
 
Landskapsbilde: 
Området skal bebygges med små hytter med lite fotavtrykk. De er tenkt å gli lett inn i landskapsbilde 
hva gjelder materialvalg og arkitektur. Det er ønskelig å etablere samarbeid med produsenter av 
massivtrehytter for å skape en profil med gode miljøegenskaper. 
Miljøtilpasset  
 
Naturmangfold og vassdrag: 
Svares ut i punktet nedenfor. 
Samlet vurdering:  
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og fremst til at området 
er relativt urørt og ligger nær Selsjøen barskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det unikt 
som hytteområde. Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen, med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og 
Vassfaret. Selsjøen naturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessen var det enighet mellom 
grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som 
hindrer for eksempel hyttebygging. Nærhet til verneområdet er således et argument som strider mot 
forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften 
åpner i tillegg for oppkjøring av skiløyper inne i verneområdet som gir feltet unike naturverdier i 
umiddelbar nærhet. 
 
 
  



Kommentar til punkt 06 masseuttak Gravlimoen 
 
Det vises til søknad ang omregulering av område til masseuttak, samt utskrift fra grusdatabanken. 
Det vises også til tidligere innspill fra Helge Syver Holte, som ble overlevert i møte 17.08.17. 
Jeg velger å kommentere punktvis deres vurderinger og begrunnelse, samt en generell kommentar. 
 
Forhold til overordnede planer 
  

Allerede åpna grustak skal prioriteres.  
Grustaket på Gravlimoen har vært i mer og mindre aktiv drift siden 60-tallet. Det var et 
relativt stort uttak på 70-tallet da Statens vegvesen tok ut masser til oljegrusproduksjon. Før 
og etter dette har det stort sett vært tatt ut masser til skogsbilveier.  
 
Avgrensning samsvarer ikke med NGU sine registreringer.  
Dette vil vi selvsagt endre så det tilsvarer de registreringer som finnes. Jeg har tegnet inn 
forslag til avgrensing på vedlagt kart. Dette er langt mindre enn NGU sin registrering, men 
sannsynligvis tilstrekkelig til den drift som er realistisk de kommende 50 år. Endelig 
avgrensing må avklares i samsvar med kommunen slik at dette ikke er en grunn til avslag. 

 
Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon 
Kort privat vei inn til Østsideveien (kommunal). Det er strøm i området. 
 
Landskapsbilde 
Deres konklusjon om at grustaket er visuelt synlig og at det er vanskelig med avbøtende tiltak er feil 
(se vedlagte bilder). Vi kan imidlertid ha forståelse for at dette kunne vært riktig dersom hele det 
omsøkte arealet ble blottlagt. Vi ønsker derfor å fortsette å sette igjen en rygg mot dalen som 
hindrer innsyn til grustaket. Dette er forsøkt vist på vedlagte kart med skravert areal ned mot dyrka 
mark.  
 
Naturmangfold, vassdrag og kulturminner 
Det er ikke registrert spesielle natur- eller kulturminner i området. 
 
Jord og skogressurser 
Ny avgrensning gjør at evt. dyrkbar mark er utelatt. Resterende areal er for bratt til oppdyrking. 
 
Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming 
Østsideveien er en kommunal vei med relativt spredt bebyggelse med utspring fra gårder og småbruk 
langs veien. Ingen større eller mindre boligfelt. Alle skolebarn nord for grustaket vil ha rett til 
skoleskyss, og pr. i dag er det svært få skolebarn som bruker denne veien. Dersom det i fremtiden 
skulle godkjennes aktuelle boligfelt nærmere sentrum vil disse antagelig få krav om etablering av GS-
vei. Dersom dette mot formodning skulle vise seg å bli et problem er vi villige til å se på avbøtende 
tiltak som for eksempel begrenset transport rett før skolestart. For skjerming mot nabo i nord (ett 
hus) skal det etableres grusvoll som støyskjerm. Dette vil også hindre evt. avrenning mot bekk i nord. 
 
ROS 
Det er ellers ingen merknader til trafikksikkerhet. 
 
Samlet vurdering 
Det er absolutt ingen usikkerhet knyttet til forekomsten, se grusdatabanken NGU. Vi har 50-60 års 
erfaring med bruk av massene, og dette har vist at forekomsten egner seg meget godt til uttak av 
veimasser, pukk, sand, strømasser, uttak av kulestein og lignende. Det har etter hvert vist seg at det 
er et lokalt marked for disse massene. Nærmeste uttak av tilsvarende masser er meg bekjent 



Hønefoss, 5-6 mil unna. Både kostnader og miljøhensyn burde alene være gode nok argument til å 
godkjenne et slikt massetak i denne delen av kommunen. Kommunen har selv grusveier rett i 
nærheten der det er meningsløst å hente grus fra Hønefoss i stedet for å kunne hente lokalt. Dette 
gjelder selvsagt også alle andre med slike behov.  
 
Det er som beskrevet tidligere ikke vanskelig å skjerme mot innsyn ved å sette igjen en rygg mot 
dalen. I dag er grustaket praktisk talt umulig å se fra veien/dalen. 
 
Det er ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet, men en bolig som vi ønsker å skjerme med 
en grusvoll. Uttaket i overskuelig fremtid vil uansett ikke være større enn at dette bør være mulig å 
leve med. Vi snakker ikke om kontinuerlig drift igjennom året, men kanskje knusing 2-4 uker om 
gangen for å legge opp på lager. Det er avgrenset med skog mot nærmeste nabo, som vil gjøre 
støvplagene minimale.  
 
Generelt 
Dette er etter vår oppfatning det eneste massetaket av dette slaget på Nes som egner seg for salg. 
Det dreier seg om masser som er etterspurt og velegnet til veigrus, pukk, sand, strømasser og 
lignende. Beliggenheten er svært godt skjermet (vi blir gjerne med på en befaring som kan vise dette) 
Hensynet til miljø burde veie tungt når en slik vurdering gjøres. Dette vil spare E 16 for trafikk og 
slitasje, mindre bruk av diesel og utslipp, og lokal produksjon uten særlig miljøskade. 
I tillegg vil jeg peke på at Ringerike Kommune har et uttalt ønske om en positiv utvikling for Nes i 
Ådal. Det er bevilget og brukt mange titalls millioner på infrastruktur, ønske om ny skole osv. Da bør 
det også følges opp med å legge til rette for lokal verdiskapning, som kan gjøre det mulig å ha 
næringsvirksomhet på Nes. Jeg tror ikke det er fornuftig å opprettholde en bosetning på Nes som i 
hovedsak skal pendle til Hønefoss for å jobbe. Dersom man lykkes med å få en viss nyetablering på 
Nes er et lokalt massetak også viktig for å kunne levere masser til nye boliger og opprusting av gamle. 
Det har stor betydning for byggekostnader å kunne spare 50-70 kr pr tonn leverte masser.  
Hyttefelt i Veltelia og andre nyetablerte felt vil også nyte godt av lokal leveranse av slike masser. 
Til slutt vil jeg minne om at dette er spesielt viktig for å styrke og videreutvikle næringsgrunnlaget for 
eiendommen. Vi er inne i en fase der ny generasjon ønsker å etablere seg og samtidig skape ny 
aktivitet som igjen kan gi lokale arbeidsplasser og verdiskapning. Dette er særlig velkomment på et 
sted som Nes som er preget av forgubbing og negativ utvikling. Jeg håper kommunen ser viktigheten 
av alle store og små bidrag som kan løfte Nes ut av en negativ spiral. Et lokalt massetak av denne 
typen vil kunne bety mye for små og store prosjekt på Nes i fremtiden, i tillegg vil det være et pluss i 
miljøregnskapet for alle lass som ikke trenger å hentes fra Hønefoss. 
 
 
Med hilsen  
Anders H. Holte 



Kom m entar til vu rderin gen av in n spil l til Rin gerike
kom m u n es areal pl an

Innspill 4, 5 og 6 fra Anders H. Holte (Gravlimoen, Nes i Ådal)

Innledning
Jeg skal i løpet av året overta gården Gravlimoen på Nes i Ådal etter min far Anders H. Holte. Jeg er 35 år, og ønsker å legge til rette
for et best mulig inntektsgrunnlag fra gården i årene framover. Faren min driver tradisjonelt jord - og skogbruk, men har gr advis blitt
mer og mer avhengig av biinntekte r. Til nå har dette dreid seg om snøbrøyting og småskala entrepre nørvirksomhet. I et forsøk på å
få flere bein å stå på i framtiden, sendte vi inn tre innspill til kommuneplanens arealdel. Disse var to mindre hytteutbyggin gsområder
og i tillegg innspill om et masseuttak.

Vurderingene, konsekvensutredningene og anbefalingene fra kommunen og COWI virker så langt å være negative (”gul” eller ”rød”
status). Jeg har derfor valgt å skrive dette, i et (noe fortvilet) forsøk på å belyse de positive sidene ved våre innspill.

Innspill 04 – Fritidsbebyggelse Smørhølkollen
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og fremst til at området er relativt urørt og lig ger nær
Selsjøen barskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det u nikt som hytteområde. Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen,
med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og Vassfaret. Selsjøen naturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessen var det
enighet mellom grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som hindrer for eksempel
hyttebygging. Nærhet til verneområdet er således et argument som strider mot forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften
åpner i tillegg for oppkjørin g av skiløyper inne i verneområd et. Det går bilveg tvers gjennom hytte området. Hytter er tenkt bygd
langs denne vegen. Det gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende infrastruktur.

Innspill 05 – Utmarksturisme/ fiske ved Begna
Vurderingene knyttet til dette innspillet virker noe mer positive. Vi mener området kan åpne for en ny og spennende form for
turisme/ hytteutleie som utnytter det flotte vannmiljøet og fiskemulighetene vi har rundt Nes. Vi håper innspillet tas med vi dere.

Innspill 06 – Masseuttak Gravlimoen
Konklusjonene og vurderingene rundt dette innspillet er det som forbauser meg mest. Deler av o mrådet innspillet gjelder , har vært
brukt som masseuttak siden 1960 - tallet, resterende er skog. Så vidt jeg vet, er dette det største masseuttaket i om rådet rundt Nes i
Ådal. Det har vært en jevn bruk i over 40 år, tilpasset behovet i nærområdet. Massene har vært brukt på både offentlige og pr ivate
veger. Det har også blitt produsert oljegrus/ asfalt her av Vegvesenet. Vårt innspill har ikke til hensikt å øke bruken i stor grad utover
bruken slik den har vært til nå. Vi ønsker kun å få regulert området til den bruken som faktisk er. Dette er en direkte følge av
Mineralloven (2010), som satte nye krav til masseuttak for salg av en viss størrelse. Vi ønsker å fortsatt kunne tilby lokale
grusmasser for salg i nærområdet, slik vi gjorde inntil 2010. Vi vil uansett benytte området til uttak av masser til eget bru k.

Følgende innvendinger har kommet mot vårt innspill, jeg vil kort kommentere disse:

• Avgrensningen samsvarer ikke med NGU´s av g rensning av viktig grusforekomst.
o En s tørre avgrensni ng ble satt for å sikre nødvendige lagringsområder og vegtilgang . Dersom det er en

forutsetning at det skal samsvare med NGU, kan dette tilpasses og er uproblematisk. Dette vil evnt. rettes opp
hvis vi får mulighet.

• Området ligger i en skråning, uten skjerming ut mot dalen. Vanskelig med avbøtende tiltak i dette terrenget. Nær - og

fjernvirkning vurderes som negativ.

o COWI kan ikke ha befart området, da dette ikke stemmer med virkeligheten. Masseuttaket har hittil vært utført

innover i skråningen slik at det praktisk talt ikke synes fra dalen. Det er i tillegg beholdt en urørt rygg på

utsiden, som sørger for enda bedre skje rming. Dette framgår av vedlagte bilder.

• Dyrkbar jord

o Området er ikke dyrkbart, grunnet terrengets helling.

• Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområder ca.

100m mot nord.

o Det er et meget begrenset antall barn som i dag benytter Østsidevn. som skoleveg. Flere av disse barna bor her

fordi foreldrene deres lever av naturressursene som finnes i nærområdet. Det har vært foreslått et boligfelt

nærmere sentrum (Granum) som forhåpe ntligvis kan øke bruken som skoleveg. Dersom dette blir realisert, tar

jeg det for gitt at ny G/S etableres til et nytt boli g område. Vår framtidige bruk vil ikke være mye større enn i

dag. Nærhet til bolig i nord antas derfor å være av liten betydning.



Opp summering:

Jeg mener at Ringerike kommune og distriktet rundt Nes er tjent med å utnytte lokale grusressurser. Alternativet er å transportere

masser lange avstander, selv for små kvantum (gårdsplasser, sko gs bilveger og lignende). Dette har negative økonomi ske og

miljømessige konsekvenser. At viktige eksisterende masseuttak med beviselig nytte og få (om ingen) store negative påvirkninge r på

nærmiljøet vurderes som uegnet i planprosessen, er for meg bemerkelsesverdig. Det kan virke som om utredingene stort se tt har

foregått ved skrivebordet, og i liten grad ved oppsøkende informasjonsinnhenting.

Næringsdrivende og andre har, kanskje med rette, ved flere anledninger blitt utfordret til å komme med lokale initiativ for å sikre

bosetting og øke aktiviteten på Ne s. Det er da forunderlig at de som faktisk ønsker å sette i gang med ny virksomhet ikke får

muligheten til dette. Særlig når beslutningene tas på tilsynelatende feil og/eller dårlig grunnlag.

Mvh

Helge Syver Holte (Tlf: 911 38 155)

Vedlegg: Bilder Masseutt ak, Gravlimoen

Bildetekst 1 :

Bildene til venstre viser nær - og

fjernvirkningen av masseuttaket. Øverst vises

grusrygg på nedsiden som skjermer innsyn.

Nederste bilde er tatt fra Østsideveien. Det

viser at masseuttaket ikke er synlig fra veien i

det hele tatt.



Bildetekst 2 :

De tre bildene under viser masseuttaket slik det framstår i dag. Moreneryggen registrert av NGU sees i bakkant av uttaket.

Grusrygg for skjerming sees til høyre for skråningen.











Merknader til kommuneplanen  
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss  
 
Ringeriksregionens utvikling 
 
Om det er noe i det politikere og administrasjon i Ringerike kommune sier, bør det også legges til 
rette for spredt utvikling i mellomfasene av reguleringsplanen og samfunnsdelsplanen. 
Ringerike ønsker utvikling og innbyggere, og de refererer til flotte boligområder og fin natur 
utenfor stuedøra. Det vil blant annet si at det er naturen rundt oss som skal trekke nye tilflyttere. 
Det har stått flere avisinnlegg og reportasjer om hvor heldige familier føler seg som har fått 
naturen tettere innpå og flyttet ut fra tettbebyggelse i Bærum og Oslo. Det må Ringerike kommune 
ta innover seg at det ikke er bare Hønefoss og andre store tettsteder som er aktuelle boligområder. 
Utvikling av en region handler også om rekreasjon og aktivt liv, som igjen gir oss god helse og god 
livskvalitet.  
De som ønsker å bo på bygdene og de som ønsker å bo i byen må få en viss form for mulighet til å 
velge selv. Ringerike kommune annonserer om at befolkningen må komme med innspill for å få 
eierforhold til planene, men da må også de som ønsker et liv på bygdene bli hørt. 
Ringerike kommune er tjent med at de legger opp til en naturlig utvikling og ikke kun en styrt 
utvikling til de aller største stedene i regionen. 

 Så jeg ber om at dette innspillet som jeg vet mange stiller seg bak, blir hørt. 
 Samfunnsdelen som rådmannen viser til har overvekt av økonomiske interesser og ikke det 

mange av folkene ønsker. 
 Hold mulighetene åpne for spredt boligbygging. Bygg på knauser fjell ikke på store jorder, 

selv om dette er dyrere. 

 Det er ofte på bygdene dugnadsinteressene er størst, ta vare på dette også. 

 Legg til rette for sykkelveier i områdene utenom Hønefoss også, blant annet inn mot marka 
og rundt fjorden. 

 De områder som det legges opp til offentlig kloakk og vann bør dette utnyttes ved søknader 
om boligutvikling. 

 Legg til rette for bruk av Steinsfjorden på offentlige badestrender med brygger og 
sanitæranlegg. 

 Legg til rette for områder hvor brannvesen kan komme til fjorden for redningsaksjoner. 

 Jo mer aktiv befolkning, jo mindre helseplager og trygdekostnader. 

 Prøv å løfte omdømme av lokalprodusert mat og gjør dette attraktivt, for å slippe for mye 
transport. 

 Legg opp til mat på skolene, så elevene gjennomfører dagen på en sunn og god måte. 

 Legg også opp til sunne barnehager og skolemiljøer så folk kan velge. 

  Legg opp til at barn og voksene kan leve og bo der de bor uten om å måtte kjøres hit og dit 
hele tiden, ta sykkelen, bruk bena, bruk naturen. 
 

 
Så jeg ber til slutt om at ikke planen er så streng og manipulert at innbyggere velger andre steder å 
bo. 
 
 
Med ønske om et godt liv 
Mvh Espen Hval 
 



Ringerike Kommune

Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

22. August2DtT

Vedr Merknad til kommuneplan Ringerike

På vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg fremmes et formelt innspill om å innlemme ytterligere et
areal som fremtidig bolígbebyggelse i Heradsbygda,

Arealet er eiendommen Gnr 55 Bnr 2 med adresse Heradsbygdveien 27. Eiendommen består av to teiger
og innspillet gjelder teig 1 beliggende langs Heradsbygdveien (se vedlagte kart Vedlegg 1.).

Bakgrunn;

Området har tidligere blitt foreslått som boligområde i et innspill til kommuneplanen i august 2013
(Vedlegg 2). Etter grovsilingen ijuni 20L5 anbefalte ikke rådmannen å ta dette med videre på grunn av
hensyn til jordvern (ble satt RØd), Formannskapet vedtok allikevel den 18.8,20L5 at skulle endres til Gult
(Vedlegg 3).

I kartet Soneplan Hønefoss 15000 lnnspill ijuni 2015 (Vedlegg 4) var området merket med et rØdt tall nr
75 beskrevet som (tas ikke med videre>. Andre områder som var merket med røde tall har allikevel
senere blitttatt med idagens høringsutkastav Juni20t7. Eksempelvisområde Bl.7 iHeradsbygda hadde i

2015 blitt merket med Rød nr 27.

Ärsaken til at vi igjen foreslår området som fremtidig boligbebyggelse er at vi finner det urimelig at et slikt
sentralt område avslås med begrunnelse jordvern. Dette med bakgrunn i at vår eiendom fremtidig blir et
lite restareal adskilt fra 6vrig dyrket mark og inneklemt mellom fylkesveien, golfbane/idrettsanlegg og
eksisterende boliger. Utdyper dette med følgende;

¡ Vår eiendomsteig er på ca22,6 da hvorav ca 3,2 da allerede er boligeiendom. Av de gjenstående
t9,4 da er 16,5 da dyrkbar mark / fulldyrka areal.

o Det dyrka arealet grenser inn til et større fulldyrka areal mot nord på en annen eiendom som i

dagens høringsutkast er regulert til ldrettsanlegg basert på reguleringsplan 306-02 HØnefoss
Golfbane. Fulldyrket areal mot nord blir dermed borte.

o Reguleringsplan Hønefoss Golfbane har allerede beslaglagt \,2 da av vår dyrka mark.
o Ved å avsette vår eiendomsteig til fremtidig boligbygging fjernes i realiteten kun ca 15 da dyrkbar

mark,
o HØnefoss Golfbane beslaglegger til sammenlígning over 100 da fylldyrka areal.

Vår eiendom 55/2 pâ 22 mäl blir liggende inneklemt mellom idrettsanlegg, golfbane, boligfelt og fylkesvei
174 (Heradsbygdveien), og vil være svært godt egnet til boligbygging. Det vil være helt naturlig at dette
området avsettes til fremtidig boligområde som en komplettering av eksisterende boliger på begge
sider. Eiendommen ligger ideelt til i forhold til en enkel adkomst, trygg skolevei, kollektivtrafikk med
busstopp inntil eíendommen. Den vil heller ikke blir en <boligsatelitt> da den utfyller en allerede bebygd
strekning oB uTgør dermed en effektiv arealdisponering. Samtidig er vår eiendom innenfor et område
som er prioritert for utvikling og vekst.

Med de store foryentningene om økt befolkningsvekst ifbm utbygging av E16 og Ringeriksbanen vil det
være et stort behov for boliger i mer landlige omgivelser og ikke bare leiligheter í sentrum av Hønefoss.
Vår eiendom kan utnyttes i en kombinasjon av mindre boliger og leiligheter, og kan tilby kvaliteter som

Dokid:
1 706951 2
(1 41 995-1 64)
Merknad til kommunePlan



spes¡elt innflyttere fra storbyer er opptatt av, Ber om at Ringerike kommune revurderer sitt forslag og
innlemmer vår eiendom som fremtidig boligbebyggelse.

{"u"X"<3No4tgiur--,
Marit L. Brentebråten \'
Sagveien 130
14L4 Trollåsen

Þ-.,-[5. L*-.c$\:<t-1
Berit Sissel Lundberg
Røyskattlia 17

1362 Hosle
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr : 14 1995 -52 Arkiv: PLN 000

Sak: 80/15

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

Vedtak i Formannskapeî Dokid:
1 706951 3

l. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet. $ii?,go?;I.ÎÍ'2, Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). --.'-r'
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

4. Innspill som skal utredes næffnere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at
man unngår nedbygging av dyrka mark.

Behandling i Formannskapet I 8.08.201 5:

Forslag fra Alf MeÍer (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf:
Konklusjonen endres frarødttil gult i følgende punkter i grovsilingen:
02, 04, 07, 09, ll, 12, 13, 15, 278, 39, 39, 5r, 52, 59, 64, 75,90, 91, 95.
Punktene 100, l0l og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan
selv foreslå disse områdene.

Forslag fra Høyre og Frp:
Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult.

Forslag fra Marit Hollerud (H):
Punkt 92 i grovsilingen endres fuarcdttil gult.

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
<Tilleggspunkt:
Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man
unngår nedbygging av dyrka mark.

Tilleggspunkt:
I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder i
skogsområder på Ask og i Ä,sa.>

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming:



Dag Henaug (FI) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og
80.

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punkten e 38, 52, 7 5, 9I og 95 hvor Sp
og Sol stemte imot.
HøyresÆrps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp).
Holleruds forslag i punkt 92 ftkk4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og
Frp)).

Rådmannens forslag pkt. l, 2 og3 ble enstemmig vedøtt.
Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp).



Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Johnny Martinsen < heffalompen63@gmail.com>
23. august 20L7 22:47

postmottak
fmbu post@fyl kesman nen.no

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Kategorier: Arkivert i ESA

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Vi ble nylig giort oppmerksom på at eier av Klekken gartneri har søkt om å fü etablere eneboligtomter på
gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Vi har forstått det slik at jordbruksarealer ikke skal bebygges? Jevnfør vedtak Buskerud Fylkeskommune
17 .09.2015 Punkt 4.2 underpunkt 7 .

Vi ser med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for
utbyggerne.

Fra å være et lite eldre eneboligområde vil dette område bli bebygd på alle kanter og gå fra å være et rolig
boligstrøk til et tettsted, og vi mener det blir en forringelse av vår trivsel og eiendom.

En utbygging av denne størrelse vil føre til mere belastning på en allerede dårlig vei og mere støy noe vi
ikke ønsker.

Vi henstiller kommunen til å ta hens¡m til eksisterende husstander, og ikke godkjenne bebyggelse som vil
føretll en vesentlig fortetting.

Vi legger med dette inn en protest på det sterkeste mot utbygging på Klekken gartneri

Med vennlig hilsen

Nedre Klekkenvei 11
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Johnny Martinsen
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Fra: Åsmund Martinsen [asmundm@hotmail.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 22.08.2017 17:51:37 

Emne: Merknad til kommuneplanen 

Vedlegg:  

KOMMUNEPLAN  høringsfrist 25.08.17                             
 
G.nr 100 bnr. 139 Fløytingen. 
Område Fløytingen er i følge kommuneplanen fortsatt  NLF område. Det for så vidt naturlig siden det består av  jordbruksareal – da unntatt 100/139. 
100/139 ligger klemt mellom 100/35 og 100/45 og tomta har tilgang til vei,vann,kloakk, strøm etc. i umiddelbar nærhet. 
Jeg ønsker at 100/139 skal komme inn under den nye arealplan for bebyggelse. 
 
Mvh 
Åsmund Martinsen 
Bånntjernvn. 35 
3514 Hønefoss 









Fra: Kathinka Mohn [mohn@buskerudmuseet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.08.2017 10:27:51 

Emne: Kommentar til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Til Ringerike kommune v/Areal- og byplankontoret 
 
Det vises til kommuneplanens arealdel, forslag til soneplan Hønefoss, jf link: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanens-arealdel---
horing-og-offentlig-ettersyn/ 
 

Jeg er delvis grunneier til område H530, som er foreslått til friluftsområde. For meg som grunneier representerer dette en helt uakseptabel begrensning i all 
mulig bruk av området og jeg ber om en redegjørelse for grunnlaget for kommunens forslag.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Kathinka Mohn 
Telefon +47 95166608 
 
 
 

http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-ettersyn/
http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-ettersyn/


HØRINGSINNSPILL OPPEN GÅRD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

1. Stasjonsvegen og Sørumsmarka Næringspark
Vi viser til høringsrunden vedrørende kommuneplanen s arealdel med frist 25. august.

Vedlagt følger redegjørelse med bilag angående "Sta sjonsvegen" ref. også fremlegg i forkant av
Kommunestyrets vedtak 1. juni 2017 i sak 64/17.

Redegjørelsen er todelt.

For det første omhandles "Stasjonsvegen" som ny inn fartsløsning fra ny E16 og direkte inn til Hønefoss stasjon,
og med mulighet for fleksibilitet ved å knytte denn e veien videre. via hhv. Askveien og/eller tunell u nder Rabba.
Hensikten er å sikre innfart og utfart til og fra s tasjonen uten de problemer som vil oppstå ved bruk av dagens
løsninger (Askveien og Soknedalsveien), og der bili stene vil anse denne nye vegen som den naturlige ad komsten
slik at kommunen sikres kontroll og styring på traf ikkflyten inn og ut av Hønefoss samt internt i Høne foss
sentrum. Stasjonsvegen har også til hensikt å tilre ttelegge for en videreføring av vegen over Begna og frem til
krysset Hønengata/Vesterngata via tunell under Rabb a, og/eller omlegging av dagens Rv. 35 (Askvegen) s lik at
trafikken kan ledes rundt og forbi boligområdet på Tolpinrud.

For det andre omhandles "Sørumsmarka Næringspark»; et areal som FRE16 vil benytte som anleggsplass ove r
flere år og med umiddelbar tilknytning til Stasjons vegen.

Foruten denne todelingen er også jordvern et særlig tema. Selv om vi gjennom samfunnsutviklingen – og som
flere andre grunneiere – mister et ikke ubetydelig areal, så mener vi vi at denne utviklingen både er viktig og
ønskelig for Ringerike og Hønefoss. For å møte samf unnsutviklingen er det viktig å se mulighetene for å forme
gode løsninger for distriktet, men samtidig at land brukshensynene og dyrkamark ivaretas og kompenseres . Dette
mener vi bør skje gjennom strategi og realiserbare målsetninger både gjennom private og offentlige ini tiativ.
Dette omtales nærmere i det følgende.

2. Bakgrunn for innspillet - forholdet til kommunal t, regionalt og statlig planverk

I denne høringsrunden er det ikke lagt opp til beha ndling av nye innspill om omdisponering av arealbru k.

Likevel innsendes disse merknadene i og med at vedl agte redegjørelse har tilknytning til vedtak i
Kommunestyret (1. juni 2017 sak 64/17, også for så vidt 15. desember 2016 sak 160/16) samt flere plane r (statlig
reguleringsplan vedr. FRE16, Buskerud Fylkeskommune /regional plan, sentrumsplanen for Hønefoss,
kommuneplanens arealdel (inneværende rullering samt neste rullering), og særskilt plan for innfartsåre til
Hønefoss sentrum/Hønefoss stasjon fra ny E16 (ref. sentrumsplanen).

Vi mener at det i nevnte planverk/planprosesser bør tilrettelegges for redegjørelsen – spesielt hva an går
Stasjonsvegen med forankring i Kommunestyrets vedta k (sak 64/17), men der det som ledd i dette også bø r
tilrettelegges og tas høyde for «Sørumsmarka Næring spark». Dette for å sikre mulighetene for å oppnå e n ønsket
utvikling av distriktet, dersom dette viser seg øns kelig gjennom fremtidige politiske vedtak.

3. Forankring: Kommunestyrets vedtak 1. juni i sak 64/17

I Kommunestyrets vedtak i sak 64/17 den 1. juni vis es det til at politikerne ønsker at det legges til rette for
Stasjonsvegen slik at denne kan bli realisert. I fø rste rekke er dette et viktig signal til FRE16 slik at statlig plan
kan ivareta ny innfartsåre. Men det er samtidig vel så viktig at også kommunens eget planverk tar høyd e og
tilrettelegger for Stasjonsvegen.

Fra vedtaket hitsettes:

"1. Ringerike kommune ønsker at det legges til rett e for en veiforbindelse mellom tiltenkt kryss i Sty ggedalen og



stasjonen via storskjæringa.
2. Det er ønskelig at dette reguleres inn i den sta tlige planen.
3. Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en mulig hensetting på Tolpinrud ikke hindrer en veifo rbindelse.
4. Den statlige planen bør ikke hindre en mulig oml egging av eksisterende Askvei."

Det vises også til Kommunestyrets vedtak 15. desemb er 2016 i sak 160/16 hvor det hitsettes (vår uthevn ing av
særlige forhold med relasjon til Stasjonsvegen):

«1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokol l er innspillet fra Ringerike kommune til planprogr ammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles inns pill fra regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeri ksregionen at fremdriften opprettholdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellespr osjektet fungerer bra, og ønsker en fortsatt høy gr ad av
samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knut epunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planleggi ng av
terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutep unktet i
Hønefoss og mot sentrum. Tiknytning mellom IC-stasj on, sentrum og annet kollektivtilbud må være en vik tig del
av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god lø sning for Hønefoss, alle konsekvenser på veinettet må
belyses og beskrives.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i ar beid med trafikkmodeller der nye alternative og pot ensielle
scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative
analysemetoder som supplement til tradisjonelle tra nsportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette
arbeidet.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2 017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendomm er.

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark øn skes behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fy sisk
kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging.»

Vedlagte redegjørelse er forankret i begge vedtake ne fattet av Kommunestyret hva angår Stasjonsvegen.

4. Særlig om dyrkamark

Sørumsmarka består i dag av dyrka mark som har vært oppdyrket siden ravinedalene i området ble oppfylt som
et ledd i byggingen av omkjøringsvegen (dagens E16) . Dette vil fortsatt bli dyrket som før frem til FR E16
båndlegger dette som en sentral anleggsplass og fre mtidig trasé for ny offentlig infrastruktur.

Hensynet til dyrka mark er et viktig tema, og særli g ettersom betydelige områder med dyrka mark går ta pt
gjennom FRE16-prosjektet. For Oppen gårds vedkommen de søker vi å se helhetlig på samfunnsutviklingen o g
der det tilrettelegges for kompensering/ivaretakels e av de landbrukshensyn som må vike.

For det første (universelt prinsipp) vises det til at Kommunestyret i vedtak 15. desember 2016 i sak 1 60/16
vedtok 8 punkter, hvor punkt 8 hitsettes:

"8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ø nskes behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (f ysisk
kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging."

For det andre (universelt tiltak) vises det til kom munens og FRE16 sitt arbeid med opprettelse av fond for å
stimulere og oppnå nydyrking for slik å kompensere for dyrkamark som går tapt i FRE16-prosjektet, ref. også
kommunens dialog med FRE16 om dette.



For det tredje (spesifikt tiltak for Oppen gård) vi ses det til at John Myrvang AS arbeider med en regu leringsplan
for "Vestsiden massedeponi" på Oppen gårds grunn (g nr 52 bnr 4) og der dette muliggjør nydyrking. Som en
kort oppsummering av sentrale punkter vedrørende Ve stsiden Massedeponi nevnes at det tilsiktes opptil 200-250
daa ny dyrkamark som gir en drifts- og arronderings messig gunstig løsning, og at det – i motsetning ti l hva som
er vanlig for deponier – oppnås synergier med masse uttak i umiddelbar nærhet av deponiet hvilket vil s tyrke
lokalt næringsliv og medføre avlastninger for miljø et og offentlig infrastruktur i form av redusert «t omkjøring».

For Oppen gårds vedkommende ser vi helhetlig på går dens ressursgrunnlag nå og i fremtiden. Det er derf or
avgjørende å se alle tiltak og alt planverk tilknyt tet gården i sammenheng. Dette inkluderer altså båd e Vestsiden
Massedeponi og FRE16/Stasjonsvegen/Sørumsmarka Næri ngspark.

Når vår gård vil få redusert sitt totale areal av d yrka mark som en del av samfunnsutviklingen tilknyt tet FRE16
ser vi det som viktig å sikre at gården får kompens ert sitt jordbruksareal for fremtidig matproduksjon . Selv om
FRE16 kan kunne tenkes å skaffe til veie ny dyrka m ark enten gjennom oppkjøp og nydyrking vil dette ne ppe
monne til å kompensere fullt ut for de tapte jordbr uksarealene. Derfor er det viktig å søke målet oppn ådd
gjennom private initiativ, og her kommer nydyrking gjennom Vestsiden Massedeponi inn. Selv om
Ringeriksbanen, anleggsplass på dyrkamark, Sørumsma rka Næringspark og Stasjonsvegen er viktige, vil de t
nødvendigvis resultere i at Oppen gård samtidig får redusert sin dyrkamark i Sørumsmarka ved Tolpinrud .
Vestsiden Massedeponi er imidlertid et ledd i å kom pensere for dette ved at nydyrking ikke bare vil ko mpensere
for tapt jordbruksareal, men i tillegg også resulte re i en netto økning av Oppen gårds totale jordbruk sareal.

Slik kan samfunnsutviklingen og landbrukshensyn/jor dvern harmoniseres.

5. Oppsummering

Oppen gård inngir derfor innspill til kommuneplanen s arealdel på et overordnet nivå og med følgende
hovedpunkter på bakgrunn av vedlagte redegjørelse o g ovenstående merknader:

1) Et velfungerende vegnett i relasjon til ny vei og bane (FRE16) både inn og ut av Hønefoss/Hønefoss stasjon
samt internt i Hønefoss og der Ringerike kommune si kres fleksibilitet for utvikling av vegnettet i fre mtiden
(Stasjonsvegen / omlegging av Askvegen / videreføri ng av Stasjonsvegen over Begna og under Rabba).

2) Tilrettelegging for Hønefoss by sin vekst i vest lig retning på Sørumsmarka Næringspark. Dette i til knytning til
at hovedinnfarten flyttes fra Hvervenkastet i syd t il Sørumsmarka i vest, og hvor det trekkes parallel ler til den
utvikling som frem til i dag har skjedd på Hvervenk astet.

3) Sikring av dyrkamark og landbrukshensyn gjennom å se tiltak og planverk i sammenheng og der
konsekvenser og kompensering således kan vurderes p å et overordnet nivå.

4) Samspillet mellom politiske vedtak, kommunalt pl anverk både på kommune- og reguleringsplannivå,
regionalt planverk og statlig planverk må ses i sam menheng. Dette for å sikre realisering av den ønske de
samfunnsutviklingen som skjer i form av tiltak og i nitiativ til planarbeid (hovedsakelig reguleringspl aner) både
fra offentlig og privat sektor. Denne realiseringen av tiltak og planer vil være avhengig – ikke bare av
kommunale enkeltvedtak slik som i Kommunestyret, Fo rmannskapet og HMA – men også av at kommunens
eget overordnede planverk (arealdel og sentrumsplan i særdeleshet) utformes på en fremtidsrettet måte og der det
gis tilstrekkelig handlingsrom og tilpasning både i plankart og bestemmelser. Dersom kommunalt planver k ikke
har et bevisst forhold til fremtidige utviklingsmul igheter – især i brytningstiden frem mot bygging og
ferdigstillelse av Ringeriksbanen og ny E16 – vil d ette kunne vanskelig- eller umuliggjøre den ønskede
utviklingen i fremtiden.

Dette er overordnede prinsipper som kan være uhåndg ripelige, men rent konkret innebærer dette at f.eks .
kommuneplanens arealdel, sentrumsplanen, områdeplan for Stasjonsvegen med tilknyttede arealer som ny
innfartsåre til Hønefoss stasjon/sentrum ses i samm enheng med statlig plan for FRE16 samt reguleringsp lan for
Vestsiden Massedeponi. Dette for å sikre at forhold og bestemmelser i gjeldende overordnet planverk fu ngerer
stimulerende og som en katalysator fremfor å sette begrensninger, at dette overordnede planverket hell er ikke



utgjør et utilsiktet absolutt hinder for en mulig f remtidig utvikling, og at planverket ikke får en un ødvendig
trenerende effekt.

Et viktig prinsipielt steg er tatt gjennom Kommunes tyrets vedtak 1. juni 2017 hvor Ringerike kommune h elt
konkret ber om at FRE16 gjennom statlig plan tilret telegger for Stasjonsvegen, og at statlig plan / by gging av
Ringeriksbanen ikke medfører hindring eller umuligg jøring av Stasjonsvegen.

Når Ringerike kommune gjennom vedtak i Kommunestyre t har henvendt seg til FRE16 angående dette er det
samtidig nødvendig at kommunen oppnår samme målsett ing gjennom eget planverk. I relasjon til
kommuneplanens arealdel og annet planverk bør det d erfor vurderes om plankart og/eller planbestemmelse r
bør tilpasses slik at det tilrettelegges for den fr emtidige utviklingen.

Helhetlig sett mener vi at det slik kan oppnås real isering av utviklingen som er mest mulig tjenlig på sikt både
for grunneiere, kommunen, næringsaktører, borgerne og hensynet til landbruk og dyrkamark.

Mvh

Asle og Michael Andreas Oppen
Oppen gård, 24. august 2017
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1. PRESENTASJON – FORELØPIGE PLANLAGTE OG SIGNALISER TE TILTAK

Vi er grunneiere i Sørumsmarka, som Fellesprosjekte t Ringeriksbanen og E16 («FRE16») kaller
«Tolpinrud» eller «Tolpinrudjordene». Spesifikt sik tes det her til det arealet som grenser til dagens
jernbanespor mot Tolpinrud i øst / sydøst, og det n ye jernbanesporet i sydvest / vest / nordvest som
går inn til «Storskjæringa». Dette arealet utgjør j order som er eiet av hhv. Asle Oppen (gnr 48 bnr 1) ,
Guro Dæhlen (Gnr 47 bnr 3) og Engebret Aasen (gnr 4 7 bnr 5). Området er vist i fig. 1 . Disse tre
grunneierne har en dialog angående Sørumsmarka og e r omforente om at Oppen og Dæhlen tar et
initiativ til dialog med Ringerike kommune.

I løpet av planleggingsarbeidet har vi sett og hørt
om det som skal skje ved og på våre
eiendommer.

Først lå det an til at vi ville miste grunn til sel ve
jernbanesporet. Altså at vi beholdt arealene som
ble igjen.

Etter en tid fikk vi vite at det planlegges
togparkering og vaskehall, som plasseres enten i
Sørumsmarka eller på Pålsgård. Dette ble i
kartskisser foreløpig plassert i Sørumsmarka.
Altså at arealene ble ytterligere innskrenket.
Signalene vi fikk var at FRE16 ønsket å bevare
øvrig dyrkamark i det «inneklemte» området.

Deretter fikk vi signaler om at FRE16 ønsker å
unngå at andre har tilgang til arealet, slik at
FRE16 også vil erverve det «inneklemte»
området.

Dette medfører at vi står i fare for ikke bare å mi ste areal til jernbanesporene, men også alt øvrig
areal innenfor området.

2. BAKGRUNN

Vi stiller oss positive til ny vei og bane. Bakgrun nen for dette er at Ringeriksregionen generelt – og
Hønefoss spesielt – får en svært viktig og nær tilk nytning til Stor-Oslo gjennom InterCitytrianglet.
Foruten et ønske om å miste minst mulig eiendom og dyrkamark ønsker vi at Ringerike og Hønefoss
sikres en god offentlig kommunikasjon / veinett / i nfrastruktur, og ikke minst praktiske og
fremtidsrettede trafikkløsninger.

Det vi erfarer er at FRE16 nå arbeider med konkreti sering av planen frem mot endelig planforslag
(statlig reguleringsplan) som tilsiktes fremlagt ti l høring i desember 2017 / januar 2018. Dog har vi
mottatt signaler om at dette sannsynligvis utsettes til slutten av 2018 / begynnelsen av 2019. Når
planforslaget er fremsatt har planleggerne brukt sv ært mye tid og ressurser på å komme frem til
denne løsningen. Erfaringsmessig vil høringsinnspil l ha innvirkning for mindre tilpasninger, og det sk al
da svært mye til før planleggerne går tilbake på st ørre deler av de prosjekterte løsningene for å
omarbeide disse.

f ig. 1 - Sørumsmarka
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Derfor ønsker vi å bidra med innspill på et så tidl ig tidspunkt som mulig slik at FRE16 sine planlegge re
får et best mulig beslutningsgrunnlag. For å oppnå dette må innspillene komme allerede nå, altså
under planleggingsarbeidet som pågår frem til planf orslaget fremsettes.

Slik vi ser det har Ringerike kommune og grunneiern e sammenfallende interesser tilknyttet disse
innspillene. Dette vil også være innspill som bidra r positivt til både borgerne og næringsdrivende.

Før vi sender innspill og iverksetter prosesser i s amarbeid med FRE16 ser vi det som svært viktig at v i
har en dialog med Ringerike kommune slik at dette s amkjøres. Det er ønskelig fra vår side å inngi
innspill som er harmonisert med Ringerike kommunes synspunkter. Innspillene skal være
konstruktive, og vi har ikke til hensikt å skape hi ndringer for FRE16 sitt prosjekt og en god fremdrif t.

3. TRAFIKKSITU ASJON

FRE16-prosjektet har som et sentralt mål å sikre tr afikkflyten mellom Oslo og Ringeriksregionen,
herunder også en god intern trafikkløsning internt i Hønefoss by – og da med hovedfokus på
innfartsårene til selve byen. Dersom dette ikke sik res på en god måte gjennom eksisterende eller nye
adkomster vil Hønefoss ikke klare å håndtere den øk te trafikken. Dette vil undergrave hensikten bak
selve tiltaket Ringeriksbanen og E16.

Et sentralt spørsmål i den sammenheng er hvor hoved årene fra ny E16 og inn til Hønefoss skal være.

Dagens veiadkomst fra Hønefoss syd via Hvervenkaste t vil ikke bli videreført som en hovedåre
ettersom det ikke anlegges en avkjøring fra den nye E16 i dette området. Dette vil naturligvis avlaste
trafikksystemet i Hønefoss sentrum ettersom det tro lig blir en betydelig reduksjon av trafikk. Dermed
unngås situasjonen der svært mange tar denne avkjør ingen selv om de skal til Hønengata eller andre
deler av Hønefoss nord, som medfører tung belastnin g ved at mange kjører gjennom selve sentrum.

På den annen side resulterer dette også i at flere må ta andre veier inn mot Hønefoss sentrum eller
Hønefoss nord (Soknedalsveien fra nordvest via Arne mannsveien eller Stabellsgate dersom denne
forblir kjørevei, Askveien fra vest, Vesterntangen fra øst, eller via Risesletta i nord). Dermed vil
mange som skal til Hønefoss syd, som er et viktig h andelsområde, fremdeles måtte kjøre gjennom
selve Hønefoss sentrum for å komme frem. Dermed sik res ikke en god trafikkavvikling, og det vil
oppstå overbelastning samt flaskehalser. Selv om de t tas sikte på kollektivløsninger for å bidra til e t
mest mulig bilfritt sentrum er det sannsynlig at bi lbruken fortsatt vil utgjøre et
hovedfremkomstmiddel, og med veksten i og rundt Høn efoss i fremtiden vil denne trafikken øke.

Soknedalsveien er den mest direkte innfartsåren til Hønefoss stasjon pr i dag. Den er imidlertid lite
egnet som en hovedinnfartsvei til Hønefoss by og ti l stasjonen ettersom den er en svingete og lang
omvei. I tillegg leder den til Arnemannsveien og St abellsgate. Arnemannsveien og lyskrysset blir lett
overbelastet, og Stabellsgate er trang og enda mind re egnet enn Arnemannsveien. De signalene vi
har oppfattet tyder også på at Stabellsgate vurdere s stengt for trafikk slik at denne blir en gågate.

Vesterntangen er en hensiktsmessig vei, men også de nne utgjør en lang omvei.

Adkomst via Risesletta utgjør den lengste omveien i nn til Hønefoss, og leder dessuten til Hønengata.
Dersom dette skulle bli en hovedåre vil det være ma nge som skal kjøre gjennom byen for å nå de
søndre delene av Hønefoss sentrum. Dermed vil dette medføre kapasitets- og flaskehalsproblemer.

Mennesker tar som regel korteste og mest intuitive vei frem til målet. Dette må tas i betraktning ved
byplanlegging / planlegging av trafikken for å kunn e lykkes med å oppnå målsettingene. Et
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hovedfokus bør være å sikre adkomster til Hønefoss fra vest – direkte fra ny E16. Dermed vil man
kanalisere trafikken fra syd inn mot Hønefoss på øn sket måte.

Ut i fra dagens veinett er det kun Askveien som kan tjene til dette formålet. Askveien er imidlertid e n
vei med lav fartsgrense og som går langs boligfelt. Denne vil dessuten lede til hovedgata gjennom
Hønefoss, eller gjennom Stabellsgate hvilket som ne vnt ikke er egnet for mye trafikk og som
dessuten muligens blir omgjort til en gågate.

Dersom det ikke gjøres noe med veiløsningene vil ma n i praksis redusere adkomstmulighetene til
Hønefoss (stengning av Stabellsgate og en ny E16 ut en direktetilknytning til Hvervenkastet). Dette vil
resultere i økt trykk på andre veier og en lite int uitiv / uønsket trafikkløsning. Samfunnsmessige,
økonomiske og miljømessige konsekvenser kan bli bet ydelige.

Vedlagt følger alternativspresentasjon (2004) og pl anbeskrivelse og konsekvensutredning (2008),
utarbeidet med tanke på kommunedelplan for hovedveg systemet i Hønefoss hvor det er redegjort
for trafikksituasjon og løsninger – herunder med br u over elven Begna og med tunnel under Rabba
(vedlegg 1 – kun forsider og kartskisse).

4. LØSNIN G: NY VEIADKOMST – HØN EFOSS VEST

4.1. Presentasjon av løsningen

Forslaget nedenfor er berørt tidligere i FRE16 sitt prosjekt, og har også vært oppe som tema i
kommunal sammenheng. Vi vil imidlertid gå nærmere i nn på detaljene rundt dette og se på de
samfunnsmessige konsekvensene, også i lys av ovenst ående punkter 1 – 3.

For å sikre en god adkomst til Hønefoss utpeker det seg etter vår mening kun ett realistisk alternativ .
Alternativet vil legge beslag på grunneiernes eiend ommer, men det er bedre å avgi denne grunnen
fremfor at Hønefoss blir sittende igjen med et uegn et trafikksystem og der grunneierne mister all sin
eiendom. Etter vårt syn oppveies ulempene av fordel ene.

Alternativet går ut på å etablere en ny vei gjennom «Storskjæringa», parallelt med jernbanesporene
eller på et lokk over jernbanen. Et lokk vil dessut en bygge inn jernbanen slik at det blir redusert st øy
for beboerne langs traseen. En slik lokk / kulvertl øsning er allerede signalisert av ledelsen i FRE16
gjennom Ringerikes blad nå i 2017.

Veien vil lede frem til Meieriet / Hønefoss stasjon hvor det allerede er utformet en mulighetsstudie
med skissering av trafikkløsning – herunder også me d skissert vei langs «Storskjæringa» (vedlegg 2 og
3).

Fra Sørumsmarka knyttes denne nye «Stasjonsveien» d irekte til E16 ( fig. 2 ). Dette kan tilpasses til
den kryssløsning som velges for ny E16, og hvor Sta sjonsveien som løsning også kan ha betydning for
valget.

I det følgende kommer vi inn på tilrettelegging for reell reduksjon av trafikk langs enkelte veier og
områder, samt en realistisk mulighet for å oppnå ko llektiv / gange / sykkelbyen Hønefoss. Nærmere
bestemt kartlegger vi hvilke avlastende effekter so m Stasjonsveien og videre veinett kan bidra til.
Dette sammenstilles også i punkt 4.3.

Hovedadkomsten inn til Hønefoss bør utformes på en hensiktsmessig måte slik at trafikken finner sin
naturlige avkjøring fra syd og hvor veien leder inn i østlig retning mot Hønefoss / stasjonsområdet. E n
løsning med avkjøring ved Ve-krysset eller nord for dette fremstår ikke som optimal ettersom
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trafikantene vil få en opplevelse av å «kjøre forbi » Hønefoss og stasjonsområdet for deretter å måtte
«kjøre tilbake» langs en vei som leder inn igjen ti l stasjons- / sentrumsområdet. Fortrinnsvis bør en
avkjøring syd for Sørumsmarka velges for å oppnå de n mest gunstige løsningen.

I planprogrammet (s. 38 og 39) fremgår det at «Kryssløsningene, både plassering og utforming med
tilknytningsveger, skal optimaliseres mht. funksjon alitet, inngrep og kostnader. Optimaliseringen vil
omfatte vurdering av nytt kryss på strekningen mell om Prestmoen i Ringerike og Styggedalen, og det
vil bli gjort vurderinger av kryssplassering, kryss type, trafikale konsekvenser, trafikk på lokalt og
regionalt sidevegnett, tilgjengelighet for trafikk til og fra nærområdene og konsekvenser for natur og
miljø».

fig. 2 – Stasjonsvegen med t ilknytningsalternativer

Alternativ 1

Alternativ 2
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Vi vil fremheve de særlige momentene om å sikre en god kryssløsning- og plassering, og især
hensynet til trafikale konsekvenser, samt trafikk o g tilgjengelighet tilknyttet andre tilknyttede veie r.
En optimal funksjonalitet må sikres for at krysset skal kunne tjene som et hovedelement i den totale
trafikale løsningen for Hønefoss.

Et alternativ er å lede avkjøringen fra ny E16 inn på Askveien ( fig. 2 – alternativ 1 ). I forbindelse med
FRE16 er det foreslått et massedeponi på Tunga (ved legg 4). På nordsiden av Askveien, mellom to
jorder, ligger det en skogteig hvor Stasjonsveien k an ha sin begynnelse. Veien kan ledes videre og
tilrettelegges i forbindelse med massedeponiet, ove r / under jernbanelinjen, gå øst for området hvor
det er foreslått henstillingsplass for togsett, og videre inn i Storskjæringa.

Et annet alternativ er å lede avkjøringen fra ny E1 6 inn på dagens E16 og der denne følger jernbanens
østre side ( fig. 2 – alternativ 2 ). Stasjonsveien kan krysse over eller under jernba nelinjen, forbi
området hvor det er foreslått henstillingsplass for togsett, og videre inn i Storskjæringa. I 3D-filme n
som FRE16 har lagt ut på internett ser man at det a llerede er skissert en vei langs denne traséen.

Begge disse alternativene er aktuelle og uavhengige av om avkjøringen blir i Styggedalen eller ved
Prestmoen. I sistnevnte tilfelle bør trafikken lede s i nordlig retning fremfor mot syd langs
eksisterende E16. Dette for å unngå at Hvervenkaste t forblir en overbelastet adkomstvei gjennom
Hønefoss sentrum. Likevel er det hensiktsmessig med en tilkobling av Hvervenkastet via gamle E16.

4.2. Avlastning og forlengelse av Meieri- og stasjon sområdet

Vi registrerer at det legges opp til en betydelig u tvikling i Meieri- og stasjonsområdet ( fig. 3 ). Selv om
det er snakk om et forholdsvis stort areal totalt s ett vil en utvikling av denne nye bydelen som
stasjons-, bolig- og næringsområde kreve mye plass. I tillegg vil det være skranker for hva slags
bebyggelse og aktivitet som kan aksepteres eller so m passer inn i området. Således er tilgjengelig
areal et knapphetsgode.

Dette er belyst i analyse om utvikling i tilknytnin g til Hønefoss InterCity-stasjon fra april 2016 sam t
mulighetsstudie om InterCitystasjon – illustrasjone r, også fra april 2016 (vedlegg 2 og 3). I disse
dokumentene fremgår behov og muligheter, men samtid ig ser man også begrensningene i hva som
kan etableres i stasjons- og Meieriområdet.

Vi ser at Sørumsmarka kan utnyttes som en avlastnin g og forlengelse av Meieri- og stasjonsområdet.
Ettersom planleggingen rundt strekning 5 i FRE16 er kommet et godt stykke på vei ser vi det som
viktig å spille dette inn på nåværende tidspunkt. S e nærmere om dette i punkt 5 nedenfor.

fig. 3 – Mulighetsstudie InterCity - stasjon og Meieriet (et av flere alternativer)
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Våre innspill er tuftet på – og harmoniserer med – FRE16 sitt planprogram og høringsinnspillene
(vedlegg 5 - 7). En nærmere henvisning til detaljen e i disse dokumentene følger av punkt 7.

4.3. Effekter og muligheter vedrørende trafikksituas jonen i Hønefoss

Nedenfor settes det fokus på de positive effektene av våre innspill om veinett med tanke på en
effektiv og hensiktsmessig trafikkløsning for Hønef oss, og ikke minst visjonen om et bilfritt sentrum.
Dette innebærer også innspill om ytterligere veitil tak.

Ny bru over Begna – tunell frem til krysset Hønenga ta / Vesterngata

Stasjonsveien som ny hovedåre vil kunne kobles vide re til både eksisterende og nytt veinett ( fig. 4 ).

Nærmere bestemt vil en slik ny vei kunne anlegges o ver elven ved stasjonen. Slik vist i
mulighetsstudien og analysen vedrørende InterCityst asjonen (vedlegg 2 og 3), og som også fremgår i
nevnte rapporter tilknyttet kommunedelplan for veil øsninger (vedlegg 1 – kun forsider og kartskisse),
kan det tenkes en bru over elven enten nord eller s yd for den gamle jernbanebruen ved fossen.

På den andre siden av elva kan det lages en tunell under Rabba og som leder til lyskrysset mellom
Hønengata og Vesterngata. Dette grepet vil åpne for at befolkningen i Haugsbygd og på
Vesterntangen, samt i Hønefoss Nord, vil kunne få d irekte adkomst til stasjonsområdet og videre til
E16. Fordelene vil blant annet være at dette avlast er veinettet og forebygger flaskehalsproblematikk
over Hønefoss bru og sentrum, og at trafikken ledes bort i en tunell som reduserer støybelastningen.

En vesentlig effekt vil kunne være at store deler a v trafikken over Hønefoss bru forsvinner. Dermed
vil Hønefoss bru, samt områdene syd og nord for den ne, kunne realiseres som en grønn gate hvor
det tilrettelegges for gående, syklende og kollekti vtrafikk.

Ny trasé for Askveien

Som en tilleggsmulighet til Stasjonsveien som skiss ert i punkt 4.1 og 4.2 kan det også anlegges en ny
trasé for Askveien slik at veien krysser jernbaneli njen over en ny bru før man kommer til bebyggelsen
på Tolpinrud ( fig. 5 ). Denne veien kan føres videre i nordlig retning o pp til Storskjæringa og
Sørumsmarka Næringspark. I forlengelsen av dette op pnås direkte tilknytning til ny E16 samt Rv. 7 og
Rv. 35 – via Stasjonsvegen.

fig. 4 – Stasjonsveien: bru og tunell frem til lyskryss Høne ngata/Vesterngata
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Slik vil Stasjonsveien også kunne betjene trafikk s om skal til Hønefoss sentrum / Hønefoss syd.
Ringeriksbanen vil medføre økt støy og sjenanse for beboerne på Tolpinrud, og dersom Rv. 35 slik
den er i dag blir hovedadkomsten inn til stasjonsom rådet og Hønefoss sentrum, så vil denne effekten
bli betydelig forverret gjennom støy fra flere kant er. Dersom tiltaket beskrevet ovenfor (en
forlengelse av Askveien over jernbanelinjen) blir r ealisert vil dette imidlertid kunne avhjelpe de
negative konsekvensene av Ringeriksbanen. Effekten vil være at dagens Rv. 35 / Askveien ikke lengre
vil utgjøre en sentral innfartsvei til Hønefoss igj ennom boligområdet på Tolpinrud, og det blir
vesentlig redusert trafikk i boligområdet og frem t il eksisterende bru over E16 ved Styggedalen.

Stasjonsveien blir således hovedadkomsten for de so m skal ta tog, for de som skal kjøre varer til og
fra stasjonen og E16, og de som skal til den nye by delen på Meieriet (bolig / næring). Trafikken via
andre veitraséer og frem til Hønefoss stasjon / Mei eriet vil bli betydelig redusert. Dersom alternativ et
med videreføring av Askveien over jernbanelinjen ve d Tolpinrud realiseres vil dette dessuten avlaste
Tolpinrud mv, og en ytterligere kanalisering av tra fikken til de forskjellige delene av Hønefoss oppnå s.

En annen konsekvens er at enkelte deler av trafikke n vil kunne kanaliseres videre ned til lyskrysset
ved Arnemannsveien, men hvor trafikkmengden da vil være betydelig redusert. Dette fordi mange
skal til Meieriet eller stasjonen, videre mot Hønef oss sentrum via Askveien, eller de kjører videre
under Rabba til Hønefoss nord. Dermed vil også krys sutfordringene ved Arnemannsveien løses, og
man unngår en eventuell tematikk om å utvide Arnema nnsveien slik at store bolig- og næringsarealer
i bykjernen går tapt.

Parkering

Parkeringsutfordringen i Hønefoss er et eget tema. I forbindelse med målet om et bilfritt sentrum, i
en region som i stor grad er avhengig av bilbruk, v il parkeringsplasser rundt sentrum spille en viktig
rolle. Parkeringsplasser / parkeringshus / parkerin gskjeller kan tenkes for eksempel i stasjonsområdet
slik som skissert i vedlegg 2 og 3. En mulighet kan også være parkeringshus i Sørumsmarka
Næringspark med kollektivtransport inn til stasjone n og sentrum for øvrig. Dersom begge
lokaliseringene etableres vil Sørumsmarka Næringspa rk kunne ta i mot biler fra E16 nord, E16 syd,
Rv. 7 og Rv. 35, mens stasjonsområdet kan ta i mot biler fra Nordsiden, Vesterntangen og Haugsbygd.

fig. 5 – Askveien: Tilknytning til Stasjonsvegen via bru ove r jernbanesporet

Bru over jernbane n
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Beboere i Hønefoss sentrum

Når det gjelder befolkningen som bor i Hønefoss
sentrum vil store deler av denne ha kort
gangavstand til stasjonen slik at de ikke vil ha be hov
for bilbruk på samme måte som befolkningen
utenfor bykjernen ( fig. 6 ). Dette vil kunne bidra til
målet om et bilfritt sentrum.

Øvrige innfartsårer: Trafikkspredning

For øvrig vil de andre innfartsårene via Risesletta ,
Vesterntangen – og fra Hvervenkastet som lokalvei
– sikre spredning og kanalisering av trafikken slik at
risikoen for flaskehalser og trafikal overbelastnin g i
Hønefoss blir minimal. Vi ser at dette også bidrar til
å fjerne trafikk fra store deler av
sentrumsområdene slik at veiene kan benyttes av
kollektivtrafikk, gående og syklende ( se fig. 6 ). Slik
fjerning av trafikk bør skje gjennom incentiver,
tilrettelegging og kanalisering snarere enn gjennom
forbud. Vi mener at løsningen skissert ovenfor
oppnår dette.

Oppsummering - gang-, sykkel- og kollektivbyen Høne foss

En slik effektiv og kanaliserende trafikkstrategi s om beskrevet ovenfor vil ikke bare redusere
praktiske trafikkutfordringer og gjøre gang-, sykke l- og kollektivbyen Hønefoss realiserbar. Det vil
også resultere i en svært betydelig og gunstig effe kt for miljøet; trafikantene bruker kortere tid fra A
til B, og utslipp som følge av tomgang og kø gjenno m Hønefoss blir redusert.

5. SØRUMSMARKA NÆRINGSPARK

Sørumsmarka Næringspark er tenkt i lys av den samfu nnsutviklingen som distriktet nå står overfor.
Arealet ligger mellom jernbanesporene i Sørumsmarka og vil være tilknyttet Stasjonsvegen ( se fig. 7 ).

Hønefoss vil være et knutepunkt for til sammen fem baner; Roa-linjen fra øst, spor fra Hensmoen fra
nordøst, Bergensbanen fra nord, Randsfjordbanen fra syd, samt Ringeriksbanen. E16 kommer fra
Oslo i syd og går videre mot Fagernes i nord / nord øst, samt mot Gjøvik i øst. Rv. 7 går mot Gol og
Bergen i nordvest, og Rv. 35 går mot Hokksund og Dr ammen i vest.

Dette er en unik situasjon og hvor Hønefoss blir et sentralt knutepunkt. I tillegg vil dagens og
fremtidige etableringer når det gjelder både bolig, næring og industri nyte godt av vei- og
jernbanenettet.

Foruten muligheten for parkeringshus er det i lys a v ovenstående både naturlig og viktig å
tilrettelegge for etablering av gods, transport og lager / kjølelager i regionen.

Hønefoss vil utgjøre en viktig lokalisering for oml asting fra vei til jernbane, og fra jernbane til ve i.
Dette vil medføre at varer kan leveres til og fra H ønefoss; både til lokale bedrifter og til aktører s om
er etablert lengre fra Ringeriksregionen.

fig. 6 – Trafikkavlastning Hønefoss sentrum
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Dette krever tilgjengelig og sentrumsnært areal. Ar eal med slik lokalisering vil redusere
transportavstanden, hvilket vil være positivt med t anke på kostnadseffektivitet, miljø og støv /
støyulemper, samt reduksjon av belastning i veinett et. Slike strategiske arealer er en
knapphetsressurs.

Vi vil fremheve planprogrammets side 25 (vedlegg 5) hvor det i punkt 3.1 står om overordnede
føringer fra daværende Jernbaneverket, nåværende Ba ne N OR.

fig. 7 – Sørumsmarka Næringspark
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Om jernbanestrategi for godstransport står det at «Godstransport på jernbane spiller en viktig rolle
for å gjøre den nasjonale godstransporten mer effek tiv, pålitelig, sikker og miljøvennlig» . Ordinær
godstrafikk er planlagt å gå via Roa, altså ikke vi a Ringeriksbanen.

I sekretariatet for Osloregionens høringsuttalelse datert 7. juni 2016 til grunnlagsdokument for
Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 (vedlegg 8) utta les det at tilnærmingen «fra-nav-til-nettverk» i
konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet kan leg ges til grunn og utvides til et større geografisk
område. Osloregionen understreker behovet for et na v-satellitt-konsept for godsterminaler, i tillegg
til opprustning av hovedgodsterminalen på Alnabru.

Alnabru er navet, mens flere mindre og spredte gods terminaler tjener som satellitter. Til sammen
utgjør dette et effektivt nettverk.

Etter det vi forstår arbeides det nå med en slik ut vikling med hovedfokus på avlastning av Alnabru og
en effektivisering av godstransporten på Østlandet. Dersom en slik etablering skjer på Ringerike vil
dette ha stor betydning for regionen.

Ringerike Utvikling arbeider aktivt
for å tiltrekke godsnæringen til
Ringerike. Her er Hensmoen,
Eggemoen, Bergermoen og
Sørumsmarka trukket frem som
alternativer ( fig. 8 ). Se vedlagte
presentasjon utformet av Ringerike
Utvikling (vedlegg 9).

Uavhengig øvrig lokalisering av
godsnæring vil Sørumsmarka
Næringspark med sin sentrumsnære
lokalisering i et hvert tilfelle være
attraktiv for lager, kjølelager og
terminal i tilknytning til stasjonen og
lokale bedrifter.

Styrkene til Sørumsmarka
Næringspark har en direkte
tilknytning til (i) E16, Rv. 35 og Rv. 7
herunder kryss mot ny E16, (ii)
stasjonsområdet, og (iii) de
næringsdrivende i
Hønefossområdet.

Dette gir en kostnadseffektiv drift samt redusert n egativ miljøeffekt ettersom avstandene blir
kortere.

Vi kjenner også til at cargoaktører har praksis for å etablere lagre ikke bare for videretransport f.e ks.
som i postverket, men også for å leie ut lagringspl ass for lokalt næringsliv. Kjølelagre eller vanlige
lagre kan etableres. Dette fremstår som attraktivt for næringslivet i Hønefoss og omegn ettersom
behovet for egne lagre i selve butikken blir lavere . Dermed kan levering og lagring skje i
Sørumsmarka Næringspark i stedet for svært mange sm å og kontinuerlige leveringer rundt om i
Hønefoss sentrum. Sørumsmarka Næringspark kan da sa mle diverse mindre leveringer for deretter å

fig. 8 – Ringerike Utvikling: Ringerike Godsterminal
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kjøre én større levering til virksomhetens butikkad resse. Slik oppnås samtidig trafikkavlastning i
Hønefoss sentrum.

Ved etablering av Sørumsmarka Næringspark vil Stasj onsveien frem til stasjonen og direktekobling til
E16 gjøre lokaliseringen desto mer attraktiv.

Vi ser dette som en svært interessant utvikling og ønsker i samarbeid med Ringerike kommune,
Ringerike Utvikling og næringsaktører å gå videre m ed disse mulighetene.

Momentene nevnt ovenfor er også tuftet på FRE16s pl anprogram og høringsinnspillene til denne,
samt øvrig dokumentasjon. Se nærmere om dette i pun kt 7.

Vedlagt følger oversiktskartet som skisserer disse mulige løsningene som angitt i punktene 1 - 5
(vedlegg 10).

6. VASKEHALL / HEN STILLINGSPLASS FOR TOGSETT / TOGRE PARASJON SHALL

Et viktig tema for oss er også å komme med innspill vedrørende valg av arealer til togparkering og
vaskehall, og hvor det også har vært signaler om en togreparasjonshall – som foreløpig ikke konkret
har blitt skissert. Vi kjenner til at en togreparas jonshall er tilsiktet enten i InterCity-trianglets nordre
eller søndre ende. Hønefoss og Ringerike utgjør der med en aktuell lokalisering.

Det er ikke vår rolle å avgjøre hvilken eller hvilk e grunneiere som skal bli berørt av tiltaket og sål edes
må avstå grunn. Samtidig er det viktig å bemerke hv a slags konsekvenser det vil ha å etablere slike
anlegg i Sørumsmarka / Tolpinrudområdet. Dette har det også vært skrevet mye om i media.

Vi har registrert bekymring fra naboer i Tolpinrudo mrådet og Veienkroken hva angår høyt støynivå
og drift sent på kvelden, natten og tidlig på morge nkvisten. Naboene viser til at Sørumsmarka er et
sentrumsnært område egnet til boligformål. Med tank e på plasseringen nært jernbanespor ser vi
dette fra en annen synsvinkel. Et viktig tema kan v ære å heller se på alternativ arealbruk som
medfører en netto reduksjon i ulemper kontra utnytt else til togparkering og vaskehall.

Med vår redegjørelse søker vi å belyse riktigheten av at Sørumsmarka er et attraktivt
sentrumsområde som kan bidra svært positivt til reg ionen dersom dette utvikles som
næringsområde. Dette er det viktig å få frem for å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for
FRE16 og planleggerne for strekning 5 slik at de ka n komme til det samfunnsmessige og
samfunnsøkonomiske beste resultatet. Dette især med tanke på valg av plassering til nettopp
togparkering, vaskehall og eventuell reparasjonshal l for tog.

Sørumsmarka Næringspark vil fungere godt selv om to gparkering og vaskehall blir etablert. Alt areal
som kan utnyttes som en del av Sørumsmarka Næringsp ark vil imidlertid bidra positivt til regionen.
Dersom togparkering, vaskehall og reparasjonshall f år en annen lokalisering enn Sørumsmarka vil
nettoeffektene bli svært gode.

Det ene er at Sørumsmarka Næringspark kan bidra til en god samfunnsutvikling og betjening av lokalt
og regionalt næringsliv, det andre er at naboene ne tto vil kunne få mindre grad av ulemper enn om
Bane N OR erverver hele Sørumsmarka for å etablere e get anlegg, og det tredje er at Stasjonsveien
med eventuell viderekobling til nytt veinett i Høne foss samt synergien med Sørumsmarka
Næringspark vil gi svært gunstige effekter.



13

7. SENTRALE TEMA OG INNSPILL I PLANPROGRAM OG MERKNA DER (FRE16)

Ovenstående er i tråd med FRE16 sitt planprogram og de merknadene som har innkommet (vedlegg
5 - 7). Her vil vi særlig fremheve følgende:

7.1. Planprogrammet

I planprogrammet vises det på side 24 i vedlegg 5 o m KVU Hønefoss (punkt 2.6 om øvrige planer,
strategier og utredninger) at « fremtidige muligheter holdes åpne for å iverksette andre større
infrastrukturtiltak som kan gjøre Hønefoss bedre ru stet til å håndtere en vesentlig endret trafikal
situasjon. Dette forutsetter at Ringerike kommune g jennomfører en arealpolitikk som innebærer
fortetting langs kollektivakser og i sentrumsområde ne.»

I forlengelsen av dette står det om «fremtidsbilder for Hønefoss, parallelloppdrag» at
jernbanestasjonen skal knyttes best mulig til sentr um og sikre god tilgjengelighet.

På side 67 og 68 i planprogrammet behandles lokal u tvikling. Kryss langs E16 kan få stor betydning
for lokal samfunnsutvikling i form av endret tilgje ngelighet og attraktivitet med betydning for
potensiell arealutvikling og utbyggingsmønster.

Videre står det at det skal «gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som vil være
Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss. Mulige løsninger for
at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepun kt og byttepunkt med hensyn til logistikk,
effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige tilhørende områder til funksjoner
som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal re guleres som en del av planarbeidet. Det
forutsettes at Ringerike kommune forestår videre pl anlegging av tilgrensende arealer til stasjonen,
inkludert regulering av arealer som tilrettelegger for byutvikling i Hønefoss som bygger opp under
Hønefoss stasjon. »

Det fremgår at planarbeidet skal omfatte vurdering av «kapasitets- og arealbehov for ulike funksjoner
for knutepunktet» , og videre «inngår vurdering av tilgjengelighet til stasjonen for alle
transportformer» - herunder biladkomst.

Når det gjelder jernbanen og E16 skal kryssplasseri ngene avklares i planarbeidet, herunder hva slags
krysstyper som skal benyttes. Konsekvensene av valg te løsninger skal «vurderes og beskrives som del
av utredningen om lokal utvikling» . Dette innebærer en analyse av «planlagt og eksisterende
arealbruk ved kryssområdene og potensielle areal- o g miljøkonsekvenser dersom det blir etablert
nye virksomheter eller funksjoner i tilknytning til kryssområdene. »

I tabell 5-9 på side 68 angis nærmere bestemte mome nter. Under utredningsbehov fremgår
« arealbehov for trafikalt knutepunkt på Hønefoss sta sjon » og «Potensiell arealbeslag og
konsekvenser ved eventuell arealutvikling ved nye v egkryss» . Under metode fremgår « funksjonell
analyse av stasjonsområdene, koblinger og tilgjenge lighet til stasjonene». Kommunen fremheves
som en sentral kontakt for FRE16 i forbindelse med dette.

Vi mener at vårt initiativ spesielt ivaretar de sen trale temaene som er uthevet ovenfor.

7.2. Merknader fra myndigheter

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune har på side 65 i vedlegg 6 t rukket frem sentrale punkter til
planleggingsprosessen.
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Fylkeskommunen forutsetter at kommunene, fylkeskomm unen og regionale myndigheter deltar i
utredningsarbeidet og at de gis mulighet til å komm e med innspill gjennom hele planprosessen.

Målsettingen må være å « få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny E16 og at det blir
minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegn ett. Det forutsettes at det kjøres trafikkanalyser
for å komme frem til best mulige løsninger som bidr ar til at målsettingene nås. Fylkesutvalget
forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, so m får en endret funksjon i form av økt
trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet. »

På side 67 understrekes det at fylkeskommunen og ko mmunen må delta i arbeidet med
trafikkanalyser. Det blir « særlig viktig å koble dette til arbeidet med område plan for Hønefoss og
andre planer som må utarbeides som en følge av Fell esprosjektet ».

På side 68 fremheves det som svært viktig at planav grensningen rundt Hønefoss stasjon inneholder
nok areal for å tilrettelegge for « ett samlet kollektivt knutepunkt i Hønefoss slik at det blir en god
kobling mellom transportformene », herunder bil. Hønefoss har et stort omland med m ye spredt
bebyggelse, og «kapasiteten på bilparkering, inkludert innfartspar kering» må ta hensyn til dette.
Arealets størrelse i avgrensningen må bl.a. være sl ik at « den forventede trafikkveksten kan sikres en
god adkomst til- og trafikkavvikling i forbindelse med stasjonen ».

VI ser at vårt initiativ er i tråd med – og underby gger – Buskerud fylkeskommunes merknader. Det er
av stor viktighet at Ringeriksbanen og ny E16 planl egges og bygges slik at gode og praktiske
trafikkløsninger sikres, samtidig som at Sørumsmark a Næringspark kan tjene som en styrke for
regionens næringsliv og utvikling.

Ringerike kommune

Ringerike kommune har i sine merknader (vedlegg 7) fremhevet momenter som vi mener at
underbygges av vårt initiativ.

På side 74 fastslås viktigheten for regionen med « ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonen (…).
Tilknytning mellom IC-stasjonen, sentrum og annet k ollektivtilbud må være en viktig del av
planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutep unkt eller barrierer mot sentrum» .

Videre påpekes det at « kryssplassering og utforming må ivareta en god løsn ing for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives ». Samtidig forutsettes det at kommunen aktivt
deltar i arbeid med trafikkmodeller der « nye alternative og potensielle scenarier er med i
vurderingen i et influensområde ».

På side 77 om InterCity og knutepunkt slår kommunen fast at « Hønefoss vil være knutepunkt for til
sammen fem baner etter at ny Ringeriksbane er bygge t, og vil da være en av landets mest
komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et stø rst mulig kundegrunnlag og være en størst
mulig kobling med sentrum, er det viktig å se bypla nlegging i sammenheng med fellesprosjektet.
Arbeidet med byplan og planprogram i forbindelse me d dette er startet opp, og vedtak om
oppstart og høring av planprogram vil foregå i star ten av 2017. »

Ut i fra geografi og eksisterende veinett ser vi at det praktisk sett er utfordrende å se andre eller
bedre veiløsninger enn Stasjonsveien. De merknadene som har blitt spilt inn fra Ringerike kommune
og Buskerud fylkeskommune ivaretas ved å realisere våre innspill. Stasjonsveien både avlaster andre
veier og åpner samtidig for en fleksibilitet ved ut arbeidelsen av ny sentrumsplan / veiplan for
Hønefoss. Denne adkomstløsningen tjener som en nøkk el til å realisere nettopp et fullverdig
knutepunkt for InterCity-stasjonen og den videre ti lknytningen mellom InterCity-stasjonen og
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Hønefoss sentrum. Ikke bare for å sikre gode adkoms tveier, men også for å avlaste et allerede
overbelastet veinett.

8. AVSLUTTENDE ORD

Sentrumsplanen

Sentrumsplanen / områdereguleringen av Hønefoss sen trum er et viktig verktøy for Ringerike
kommune. Den vil sikre gode prosesser og planmessig e rammer for både byutviklingen og
Ringeriksbanen / InterCity samt E16 med innfartsson er.

I sentrumsplanens planprogram ser vi at det er svær t mange momenter, behov og hensyn som
harmoniserer med innspillene i vår redegjørelse. Hv orvidt Stasjonsveien og Sørumsmarka
Næringspark innlemmes i sentrumsplanen som en helhe t beror naturligvis på kommunen. Vi vil
understreke at planprogrammet har et sentralt fokus på adkomsten inn til Hønefos stasjon.

Planprogrammet åpner for en oppdeling av planen i m indre og mer håndterlige enheter med naturlig
avgrensning. Dette kan fremstå som en mer hensiktsm essig løsning der stasjonsområdet, Meieriet,
Stasjonsveien og Sørumsmarka Næringspark bør ses på som et delområde løsrevet fra resten av
sentrumsplanens øvrige deler, og / eller i relasjon til øvrig relevante utredninger og planverk. En eg en
planprosess vedrørende tilførselsveier fra ny E16 e r nevnt i siste avsnitt på side 4.

Vedlagt følger for ordens skyld dokumentene tilknyt tet sentrumsplanen hvor den sentrale teksten i
lys av vår redegjørelse er uthevet. Dette er saksfr emlegget, planprogrammet, planavgrensningen og
oppsummeringen fra Kommunestyrets workshop som saml et utgjør vedlegg 10.

Helhetlig synsvinkel

Ringeriksbanen, E16, InterCitysatsningen og utvikli ngen av Hønefoss gjennom sentrumsplan og ny
trafikkløsning må ses på i et helhetlig perspektiv – både med tanke på de samfunnsmessige
behovene og de konkrete løsningene som bidrar til a t vi oppnår en effektiv og god utvikling av
Ringeriksregionen og Hønefoss sentrum på kort og la ng sikt.

Derfor mener vi at Stasjonsveien, koblingen til sta sjonen og viderekobling til nytt internveinett i
Hønefoss, områderegulering for Hønefoss sentrum (se ntrumsplanen), togparkering / vaskehall /
reparasjonshall, kobling til ny E16 (og i forlengel sen av dette også Rv. 7 og Rv. 35), knutepunktet
Hønefoss for vei og bane, flaskehalser og kapasitet ssituasjonen i eksisterende og fremtidig veinett,
gang-, sykkel- og kollektivbyen Hønefoss og Sørumsm arka Næringspark utgjør én helhet. Disse
mulighetene skisseres helhetlig i fig. 9 .

Dette anser vi som et spennende prosjekt der vi øns ker samhandling med Ringerike kommune.
Prosjektet medfører ikke bare en næringsutvikling t il gode for regionen, men også en helhetlig
løsning for lokalsamfunnet med hovedvekt på vei- og transportnettet.

Vi håper at Ringerike kommune anser Stasjonsvegen o g Sørumsmarka Næringspark som interessant
med de muligheter dette innebærer for den fremtiden som Hønefoss og Ringerike nå møter. Denne
helhetlige løsningen kan bidra til å påvirke og ove rbevise FRE16, i tillegg til at dette kan utgjøre e t
interessant alternativ i forbindelse med en bypakke for Hønefoss. Slik kan løsningene forhåpentligvis
implementeres i kommunens og FRE16 sitt planarbeid.

Med dette vil vi invitere Ringerike kommune til dia log vedrørende Stasjonsvegen og Sørumsmarka
Næringspark.
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9. VEDLEGG

Vedlegg 1: Alternativspresentasjon / grovsilingsrap port (2004) og planbeskrivelse og
konsekvensutredning (2008) til kommunedelplan for h ovedvegsystemet i Hønefoss (kun forsider og
kartskisse)

Vedlegg 2: Mulighetsstudie: InterCitystasjon – illu strasjoner, april 2016

Vedlegg 3: Analyse: Utvikling i tilknytning til Høn efoss IC-stasjon, april 2016

Vedlegg 4: Innspill og kartutsnitt over Tunga masse deponi tilknyttet Sørumsmarka / Tolpinrud

Vedlegg 5: Forslag til planprogram, 07. oktober 201 6

Vedlegg 6: Merknader fra myndigheter, 14. februar 2 017

Vedlegg 7: Merknader fra organisasjoner og næringsl iv, 14. februar 2017

Vedlegg 8: Osloregionens høringsuttalelse 7. juni 2 016

Vedlegg 9: Presentasjon av godsterminal v/ Ringerik e Utvikling

Vedlegg 10: Kart over helhetlig løsning vedrørende Stasjonsvegen og Sørumsmarka Næringspark

Vedlegg 11: Sentrumsplan for Hønefoss (saksfremlegg , planprogram, planavgrensning og
Kommunestyrets workshop)

fig. 9 – Stasjonsvegen – helhetlig løsning



































































































































































































































G o d s te r m i n a l
Ringeriksregionen har med sin sentrale beliggenhet og

unike arealberedskap og infrastruktur forutsetninger for å
bli et sentralt logistikkpunkt i Norge

Sentral beliggenhet Infrastruktur Arealberedskap

Nærme de store

befolkningsområdene og

markedene, med gode

kommunikasjonsmuligheter I alle

retninger. Avlaster trafikk gjennom

Oslo.

Eksisterende jernbane for gods I

området. Jernbane spor mot alle

landsdeler. E 16 går gjennom

området. Store infrastrukturtiltak

under regulering. Flyplass 2200 m.

Mer enn 3.000 dekar tilgjengelig til

formålet. Regulering påbegynt for

store deler av området i Ringerike

og Jevnaker kommuner.

Ri n geri ke god sterm i n al
Ringerike utvikling ser det som en mulighet at godsterminal og logistikksentral på Alna i Oslo vurderes
utflyttet. I tillegg er det et økende regionalt behov for terminaltjenester.

En godsterminal på Ringerike vil bidra til å flytte trafikk ut av Oslo sentrum, og avlaste pres sområder for bolig - og

næringsutvikling i Oslo. Godsterminal Alna med tilstøtende areal er i overkant av 1500 dekar i dag.

Ringerikes fortrinn

Ringerike har jernbanespor mot Vestlandet ,

Sørlandet, Gjøvik og Oslo. Til Drammen havn

er det I overkant av 70 km langs jernbanen. Et

eget godsjernbanespor går mot Jevnaker

(tidligere Randsfjordbanen). Langs denne

banestrekningen finnes det i dag godsintensiv

industri. Området tiltenkt godsterminal ligger

tett opptil E 16, R V 7 og RV 35, under en time

fra bade Oslo sentrum og Gardermoen. Det

finnes og en flyplass med asfaltert rullebane

på 2.200 meter i området. T iltenkt

godsterminal er overveiende flate

grusavsetninger med lite høydeforskjell.

NTP styrker Ringerike som trafikknutepunkt

Nasjonale myndigheter løfter frem Ringerike

som et sentralt knutepunkt i fremtiden, med

realisering av Ringeriksbane for

persontransport, ny firefelts motorvei fra

Sandvika og store forbedringer på E 16 i

retning Gardermoen. Ringerike vil med disse

utbedringene kunne bidra til en viktig

avlastning av trafikken i Osloområdet, og

regionen får en særdeles sentral beliggenhet

som muliggjør kostnads - og tidseffektiv drift.



Hensmoen – Eggemoen - Ber germoen - Sørumsmarka

De store, flate skogsområdene i Jevnaker og Ringerike kommuner har
i dag betydelig industrietablering, vilje og evne til videre vekst og
rikelig areal til plass krevende etableringer

Etablerte bedrifter i området omfatter blant andre Tronrud Engineering,

Spenncon og Andritz Hydro. Det er omfattende planer for ytterligere

næringsutvikling i privat regi rundt teknologibedriftene på Eggemoen .

Områdene rundt Sør umsmarka vil bli sterkt endret av ny infrastruktur, og det

er naturlig å se på logistikkindustri muligheter her.

Offensive kommuner

Ringeriksregionen er i sterk vekst, og ønsker ny næring velkommen. Vi gir din

virksomhet god informasjon, bistår i analysearbeid og søker å avklare

eventuelle utfordringer på et tidligst mulig stadium, slik at risiko minimeres og

din etablering skal bli en suksess for alle parter.

Arealstatus

Deler av området er allerede
regulert til industri.
Ytterligere reguleringsplaner
er i arbeid på Bergermoen i
Jevnaker og Eggemoen i
Ringerike.

Kommunene har en proaktiv
næringspolitikk og inviterer
interessenter til å presentere
sine behov.

Avstander

Oslo 60 km

Gardermoen 55 km

Lillehammer 130 km

Bergen 400 km

Ringerike Utvikling

c/o Høgskolen Sørøst - Norge Bredalsveien 14
Postboks 165 Sentrum 3502 Hønefoss
3502 Hønefoss

Pelle Gangeskar 91 11 36 36 pelle.gangeskar@ringerike - utvikling.no
Claus Frølund 40 52 54 64 claus.frolund@ringerike - utvikling.no























































































































Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Siv Hege Nordhaug og

Jan Pedersen

Trøttilsrudveien 14

3513 Hønefoss 22.08.2017

INNSIGELSER TIL KOMMUNEDELPLAN . UTBYGGING AV KRAKSTADMARKA

Vi viser til kommunedelplanen over Krakstadmarka som er sendt ut til offentlig høring, og

fremmer med dette tre innsigelser.

Kulturlandskap og matproduksjon
Øvre del av Krakstadmarka består i dag av nydelig kulturlandskap rundt Trøttilsrud gård og
Krakstad gård. Det er et flott sted å bo, nært sentrum, men landlig og luftig, og med flott
utsikt. Vi ønsker at dette særpreget fortsatt skal ivaretas, ved at dyrket mark ikke skal
bebygges. Det er mye skog i området, hvor det er rikelig med plass til å oppføre
bebyggelsen. Bebyggelsen bør også være lav nok til at utsikten fortsatt beholdes.

Når vi leser om fremtidens prognoser om behov for økt matproduksjon for å mette en stadig
økende befolkning i verden, så har vi vanskelig for å skjønne logikken i at områder hvor det i

dag produseres mat skal fylles opp med boliger. I stedet bør det legges til rette for videre
matproduksjon, eventuelt i nye former. Vi foreslår av marken e i øvre del av Krakstadmarka
fortsatt dyrkes, enten av gårdene i området eller ved å dele opp parseller som innbyggerne
kan leie rimelig for å drive selvhushold.

Eiendomsrett til egen adkomstvei på gnr. 97 bnr. 50

Vi er eiere av gnr. 97 bnr. 50. Denne eiendommen ligger inntil et jorde som er planlagt
bebygd. I dag går tomtegrensen midt i adkomstveien, og det er for knapp plass foran
dobbeltgarasjen til at det er mulig å få inn to biler. Det er også svært utfordrende å kjøre inn

èn bil . Dette er en lite holdbar løsning, og vi ønsker at det foretas en arealovertøring som gir
oss eiendomsrett over hele adkomstveien, samt at vi kan fylle ut 1,5-2 meter utenfor
garasjen.

Vi er kjent med at flere av de tidligere eierne av huset tidligere har fremmet ønske overfor
grunneier om å finne en løsning på plassproblemet foran garasjen, uten hell. Vi antar at
dette grunnes usikkerhet rundt fremtidig bebyggelse. Vi har derfor valgt å awente, men ber
om at vårt behov hensyntas når planleggingen av dette området igangsettes.

Dokid:
17069527
(141995-167)
Merknâd til kommuneplanens areald€

I



Avrenning - flomfare
Ved kraftig regnvær ledes overflatevann fra et jorde på baksiden av huset ned skråningen og

inn mot husveggen vår. Dette resulterte i vannskader i kjelleretasje i 2015. Vi ber om at

utbygger/kommunen besørger en trygg behandling av overflatevann, slik at vi slipper å

oppleve dette flere ganger.

Med vennlig hilsen



Fra: Roy Pedersen [roy.pedersen4@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 21.08.2017 06:51:23 

Emne: Merknad til kommuneplan 

Vedlegg:  

 

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri 

  

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri 

har søkt om å få etablere eneboligtomter på 

gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut 

til å være positiv til prosjektet. 

Det skal også være inngått en form for avtale om 

salg av gartneritomten til en utbygger. 

  

Med den allerede iverksatte utbygging av 

Klekkenhagen og foreslåtte (godkjente?) 

utbygging i Nedre Klekkenhagen, vil vårt 

nærområde i løpet av kort tid få 47 nye 

boenheter.  Vi ser med stor bekymring på den 

type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen 

faktisk godkjenner for utbyggerne. 

 

 

Fra å være et gammelt eneboligområde med 

landbruks- og gartneridrift i nærområdet blir 

dette en stor forandring og vi som bor her vil bli 

sterkt berørt.  

Med plan om ytterligere utbygging av Klekken 

gartneri til boligformål, vil dette lille område gå 

fra "et rolig boligstrøk" til et tettsted. 

  

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et 

rolig og godt boligstrøk og mener det blir en 

forringelse av våre eiendommer. 

  

Området er et godt  landbruksareal og det er i 

dag er gartneridrift  på eiendommen. Vi ser med 

bekymring at det har blitt enklere å bygge på 

dyrka mark. (Nedre Klekkenhagen er dyrka 

mark). 

Dette er jo med på å ødelegge det flotte 

kulturlandskap vi har rundt oss. 

    

 



Med så mange muligheter nær Hønefoss som 

ikke er jordbruksareal, må det være lett å finne 

områder som passer til boligbygging. Dette er 

også klar føring fra både stat og fylke. 

 

   Det finnes noen som ønsker kjøpe/leie gartneriet og det er derfor mulig for eier å eventuelt 

selge til andre som vil    

   drive videre. 

 

   For  vår del som har kårboligen på gartneriet (skilt fra i 1990) vil vi bli bygd inn og    

   utsikten blir borte, og en forringelse av bokvalitet og verdi. 

  

   Vil med dette protestere mot boligutbygging på Klekken gartneri. 

 

    Nedre Klekkenvei 4 

    May Janne Botha Pedersen 

    Roy Pedersen 

 

 

    Vedlegg: vedtak fra storting og fylke om boligbygging på dyrka mark 

     

 

 

1. Vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 

8.desember 2015 og brev fra Landbruksdepartementet til 

kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes ansvar for 

oppfølgingen av den nasjonale 

jordvernstrategien https://www.regjeringen.no/no/doku

menter/prop.-127-s-20142015/id2413930/sec14#VED4  

Prop. 127 S (2014–2015) - regjeringen.no 

www.regjeringen.no 

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom 

staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger ... 

2.   

3. Statlige planretningslinjer for 

samordnet areal- og 

transportplanlegging der det er et klart 

krav om at man skal ha sjekket ut mulige 

alternativer der det er forslag om å 

omdisponere dyrket mark. Flere av 

forslagene til omdisponering i det 

fremlagte planforslaget ligger ikke ved 

trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig 

av hensyn til effektiv og sikker 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1djegV-0001GJ-3J&i=57e1b682&c=-ioJ7FvNzKlS-7kBC_tjvdtiz5HyESYiqEvC9bTlvtLO7DYtbidj3TFMPq4cTSFFVVA-lLn7zD_catPzOQGBCsKrJG5PnvUJThT1sMN8W-tCNIDLsvLag_k31LmcDpLSmBqHowgQXY71ggbvWJhdazDJeunO2oBvjRHCqqYIasc0EgSO0-C_KQ35ilLRWfRhNvi_BeKrQxJlAgm4oQ_Ma7jiOq7gfQuegvHRYfMzDNTx-7482uGF9X0SM8WbsPG6djjCYKWhn5KYsnzt7LNmU24uE_WLCNTHaK2lM8LG09U
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1djegV-0001GJ-3J&i=57e1b682&c=-ioJ7FvNzKlS-7kBC_tjvdtiz5HyESYiqEvC9bTlvtLO7DYtbidj3TFMPq4cTSFFVVA-lLn7zD_catPzOQGBCsKrJG5PnvUJThT1sMN8W-tCNIDLsvLag_k31LmcDpLSmBqHowgQXY71ggbvWJhdazDJeunO2oBvjRHCqqYIasc0EgSO0-C_KQ35ilLRWfRhNvi_BeKrQxJlAgm4oQ_Ma7jiOq7gfQuegvHRYfMzDNTx-7482uGF9X0SM8WbsPG6djjCYKWhn5KYsnzt7LNmU24uE_WLCNTHaK2lM8LG09U
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1djegV-0001GJ-3J&i=57e1b682&c=-ioJ7FvNzKlS-7kBC_tjvdtiz5HyESYiqEvC9bTlvtLO7DYtbidj3TFMPq4cTSFFVVA-lLn7zD_catPzOQGBCsKrJG5PnvUJThT1sMN8W-tCNIDLsvLag_k31LmcDpLSmBqHowgQXY71ggbvWJhdazDJeunO2oBvjRHCqqYIasc0EgSO0-C_KQ35ilLRWfRhNvi_BeKrQxJlAgm4oQ_Ma7jiOq7gfQuegvHRYfMzDNTx-7482uGF9X0SM8WbsPG6djjCYKWhn5KYsnzt7LNmU24uE_WLCNTHaK2lM8LG09U
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1djegV-0001GJ-3J&i=57e1b682&c=rcNOuB8HPH1v8mFO3WRoEljMv8zVSVlnpLLSE90Z2OCKXOUOsV-nNlOwacAbIxvYkx9yOnCgQ5MxPeE7UZaHNs-d0XarRv1u_hUvVQrqBeSq6_-E-FK_m7YDhjDiRPv_a0L50X22yoznfxnNQCFzNmTaaQUVORB8zHq932LxpTyax8YMxb3bgWiuqEWQKKzJs0EN7WiRlGIEM30C0SmVaSkeNi_o_fZxiF8ObCL4bpQ


trafikkavvikling eller transport. Ringerike 

har videre store arealer som verken 

kommer i konflikt med jordvern, viktige 

biotoper, viktige friluftslivsinteresser, 

strandsoneproblematikk, viktige 

kulturmiljøer, flom eller rasfare. Det er 

derfor helt unødvendig å omdisponere 

dyrket og dyrkbar mark til 

utbyggingsformål i Ringerike 

kommune. 

4. Vedtatt politisk plattform for Buskerud 

Fylkeskommune av 17. september 2015 punkt 4.2 

underpunkt 7:  «Nullvisjon for tap av matjord. Bygging 

av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket og 

dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt 

politisk behandling når det gjelder fremføring av kritisk 

infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive 

skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til 

kritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord 

etableres.» 
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Firmanavn:
RingBolig
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Adresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss

Mobil : 995 26 875
E.post: per.olav@ringbolig.no

Foretaks nr:
911 897 768 MVA

postmottak@ringerike.kommune.no

Deres ref. Vår ref Vårt prosjekt. nr: Vår dato:
09.08.2017

Innspill til kommuneplanens arealdel 2017
Viser til høringsutkast mars 201 7 og har kommentare r til punktene nedenfor (merket med rødt).

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebygge lse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mange lfulle/upresise bestemmelser (jf. pbl. §
20-4, 2. ledd, bokstav b)

I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye bygge tiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1-5 nedenfor, inntil
det foreligger reguleringsplan for området. Disse k ravene gjelder også som en presisering for
boligeiendommer som er regulert i eldre regulerings planer med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for re guleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-03, 9-04, 10, 1 1, 15, 17-
02, 1 8, 18-01, 18-02, 1 9, 31, 36-02, 38, 41, 44, 53 , 77, 89-02, 102, 111, 130-02, 144, 183, 198,
1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleiligh et, samt en bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller
én 2-mannsbolig. Ikke tre eller flere boenheter.

Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet enebolig istedenfor
2 mannsbolig. – utforming av prosjektet vektlegges

2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad p å inntil 25 % BYA.
Her mener vi at utnyttelsesgraden må settes mye høy ere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter – muligens helt opp til 45%

3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
Utforming av tak skal være estetisk og harmonere me d omgivelsene, nye moderne løsninger
kan gi en fin harmoni og bør godtas.

4. De generelle bestemmelsene i § 1 .0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder. OK
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt med en boenhet og minst 900
m2 for en tomt med to boenheter.
- Her mener vi utnyttingsgraden må være bestemmende – 500m2 for en tomannsbolig på 225

m2 kan være et bra utgangspunkt. Dvs at det er utny ttingsgraden som bestemmer hvilke
størrelse tomten må være på.

- Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i e nkelte planer for å få utnyttet tomtearealet
bedre. På boligene som avbildet ønsker vi en pergol a/ takoverbygg for avskjermet uteplass på
takterrasse også mulighet for takterrasse m/ beplan tning (grønne soner).

Under viser vi et eksempel på et godt prosjekt som viser fortetting i praksis for Bekkegata 17 – hver
bolig har et BYA på 112 m2
Med litt tomtejusteringer så vil det være mulig inn enfor 45%



Situasjonsplan for 2 x 2 mannsbolig Gnr/ Br nr 317/ 125

Med vennlig hilsen

Robin Junge / Per Olav Nordeng
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Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
Har ehaugveien 5
3514 Hønefoss
Gnr/bnr 131/32
e - postadresse: rosenberg.maria1@gmail.com

Ringerike k ommune Haug, 23.8.2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

I NN SPI LL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vi viser til høringen av kommuneplanens arealdel og ønsker å komme med innspill når det gjelder
foreslått regulering av vår eiendom g nr/bnr 131/32 i Haugsbygd og foreslått boligfelt i
Harehaugveien/Bølgenveien 131/1 .

Innspill til regulering av vår tomt 131/32

Vår tomt 131/32 er i dag regulert til LNF - formål. Det driv es ikke jordbruk på eiendommen vår, og det
har ikke vært jordbruksaktivitet på flere tiår. I forsla g et til kommuneplanens arealdel er deler av
eiendom men foreslått omregulert til boligformål .
Vi mener at hele vår eiendom bør om reguleres til boligformål og vil spille inn dette i hø ringen.

Utklipp fra kommuneplanens arealdel for Haug som nå er på høring . Området med blå ring er den
delen av vår eiendom som ikke for eslås omregulert, og som vi mener bør omreguleres til boligformål.



2

Vi mener at man må se hele området som er avgrenset a v Harehaugveien - Bølgenveien som en
helhet . Dersom 131/1 b lir omregulert til boligformål, slik vi oppfatter at ligger i forslaget som er til
høring, vil vår eiendom bli liggende som en enslig LNF - øy innenfor det som er et boligområde naturlig
avgrenset av Harehaugveien - Bølgenveien. Vi mener det er uhensiktsmessig at deler av vår tomt blir
liggende som LNF mellom disse arealene.

Det er også viktig for oss at ikke den per nå ubebodd e delen av vår eiendom bygges inne, slik at det
ikke senere kan skilles ut tomter der. Dette gjelder for eksempel ved planlegging av vei og
vann/kloakk i et eventuelt bo ligfelt på tomt 131/1.

Vi kan heller ikke se at det er særlig annerledes naturmangfold eller andre særlige kvaliteter på vår
eiendom , sammenlignet med naboeiendommen. D ermed mener vi det ikke er grunner som skulle
tale i mot en omregulering ti l boligformål også av vår tomt, når det gjøres med naboeiendommen.

Dersom forslaget om boligfelt på eiendom 131 /1 ikke blir vedtatt , ber vi likevel om at hele vår
eiendom blir omregulert til boligformål fordi det vil stadfeste dagens bruk.

In nspill knyttet til forslag B27, boligfelt Harehaugveien/Bølgenveien, Haugsbygd

Dersom det skal etableres et stort boligfelt som vil medføre økt trafikk på Harehaugveien, ber vi om
at det vurderes trafikksikk erhetstiltak som g ang/sykkelvei på Harehaugveien. Denne veien er allerede
trafikkert og det holdes høy hastighet. Det er vanskelig sikt i flere svinger, samt ofte veldig glatt
vinterstid. Dette fører til farlige situasjoner for oss som må bruke Harehaugveien for å komme inn på
øvrig gangveinettverk i bygda.

F or å ta vare på områdets kvaliteter og estetikk, mener vi det er viktig at et eventuelt boligfelt
tilpasses terrenget så mye som m ulig. Terrenget gjør at bebyggelsen vil bli synlig både på nært hold,
og på avstand.

Vennlig hilsen

Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
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Fra: Siri Rua [siri3rua@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 07.09.2017 I 1 :3 1 :03

Emne: Fwd: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Vedlegg:

Videresendt e-post
Fra: Siri Rua <giti3tua@gq4i1.çgm>
Dato: 7. september 2017 kl. 11:23
Emne: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Til: postmottak@rinserike.kommune.no

Jeg glemte å skrive avsender i forrige mail, følger i denne.....

Att: Grethe Tollefsen Dokid:
17073751
(14t995-2O8)

Hei Grethe,

lgjen takk for hyggelig møte og veiledning, du har vært til stor hjelp

Mêrknâd l¡l Kommuneplanen
Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Ruâ

Angående vår søknad om mulig utbygging for boligformål i skogteigen som grenser mot
Almemoen, har vi følgende innspill til kommunens areadel slik det fremstår på plankartet
av Jun¡ 2107.

Vi ønsker å avgrense området ganske betydelig med hensyn til det som fremgår skravert
gult på plankartet, til å gjelde en del av skogen som vender mot Riksvegen, langs
gangveien opp mot Almemoen.

Terrenget i skogteigen er forholdsvis bratt, så det er naturlig å tenke seg
terrasse-/rekkehus, men vi vurderer også andre løsninger. Vi er klar over at
grunnforholdene kan by på utfordringer med hensyn til kvikkleire og vi er forberedt på at
grunnundersØkelser må gjøres, hvis ikke dette ble gjennomføri iforbindelse med
utbyggingen av Almemoen boligfelt. Boligfeltet står på kvikkleiregrunn og med hensyn til
rasfare er det en fordel å beholde noe vegetasjon i skråninger rundt feltet, noe som igjen
gjør det naturlig å avgrense området mot hva som er skissert på plankartet.

Rua Gård ligger forholdsvis avskjermet, med lite innsyn. Bebyggelsen består av to
<funkishus> med store vinduer, flere fra gulv til tak. Man blir godt vant når man bor for
seg selv, og man setter ditto pris på privatlivet. Innsyn er kanskje den største årsaken til
at vi ikke ønsker utbygging i hele skogteigen. Beboere i skråningen på oversiden av
gården ville få en fantastisk utsikt opp mot Haugsbygd, Ringkollen, Asa og Olumslinna -
og ned på Rua Gård. I tillegg er det ganske hyggelig å være selvforsynt med ved.

Nøyaktig avgrensing vil skje i forbindelse med detaljering av eventuell utbygging. Vi ser
det derfor ikke hensiktsmessig à gjøre endringer på dagens plankart, men gjør

oppmerksom på at hele området ikke ønskes utnyttet til boligformå1.

Vennlig hilsen Siri Rua

ftle:lllC:Nsers/malsob592TlAppData/LocallTempl_l<2_17073751_I23.html 08.09.20t7



MOTT ATT z5 ÀUÛ,2017

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret,

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

Thomas og Veslemøy Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

351 2 HøNEFOSS
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MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN HøNEFOSS FRA GRUNNEIERE _ ANMODES BEHANDTET SOM

UNTATT FRA OFFENTLIGHET PGA PERSONOPPLYSNINGER I SAKENS ANLEDNI NG.

Vi tillater oss som grunneiere av eiendom men 27 /t1 i Äsa å komme med innspill til foreslått
kommunedelplan Hønefoss for eiendommen vår.

Vi er

positive til kommunens forslag til utvikling i Äsa i sin helhet og merker oss at man i kommuneplanen

beskriver en videre utvikling for bygda. Vi berømmer også kommunen for å ha involvert innbyggerne

i en utviklingsplan med felles forståelse i et geografisk område.

BYA

Eiendomme n 27 /11, er inntegnet i planforsiag :;om boli¡jeientlorn innenfor området "Åsagata". Totalt

areal er ca 5.500 m2 der plankartet viser at ca. 1.13 av dette er foreslått omregulert til boligformå|.

Det er samtidig beskrevet i forslaget at eiendommer i Åsa skal ha en utnyttelsegrad på maks L0 %. I

innspill fra Åsa vel og arbeidsgrurppen Ãsa mot 2030 til ny kommunedelplan ble det spesifikt

beskrevet at områdene Åsagata og Äsatorget skulle ha en høyere utnyttelsegrad. Det er også å

bemerke at dagens eiendommer i det angitte utviklingsområde allerede i stor grad består i tett
bebyggelse med langt høyere utnyttelsegrad. Ä regulere et område "ned" til lavere utnyttelsegrad

enn eksisterende bebyggelse må bero på en misforståelse i forhold til planinspillet fra Åsa vel der

man beskrev slik regulering av BYA for arealer som ikke lå sentralt plassert i Åsa. Vi anmoder derfor

om at utnyttelsegrad økes til standard slik den er andre tilsvarende steder i kommunen (25%1.

Eiendommen 27/L3, bes i denne sammenheng gis en høyere utnyttelsesgrad, alternativt bes

kommunen om å fjerne bestemmelsen om at eienclornmer iÅsa skal ha egen særbestemmelse for
lavere BYA enn ellers i denne kommunedelplanen.

SEKSJONERING

Det er også beskrevet i planen at det ikke gis anledning til flere seksjoner/ bi-leiligheter på

eiendommer (bl.a. iÅsalsamt noen andre bestemmelser mht bla. etasjer og annen utforming av

bygninger.

 



REGULERING

I kartgrunnlaget som er noe vanskelig å lese i detalj ser det ut til at kommunen har tegnet inn

regulering på eiendommen vår kun frem til stiplet linje for det vi regner med er en teoretisk

flomsone. Hva angår 200-års flomnivå vil eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommunedelplanen

der dette trengs i noen grad.

lnne på vår eiendom 27 /tt er det plassert et kommunalt teknísk anlegg med kulvert og tilh6rende

røranlegg for avløp fra kommunens pumpestasjon. Anlegget er anlagt av kommunen men ikke

inntegnet i kart. Vi må derved anse hele vår eiendom fullt utnyttbar i forhold til utbygging, det er

ingen nåværende eller fremtidig problemstillinger i forhold til verken natur eller ferdsel. Hele

eiendommen er fullt ut opparbeídet og i bruk som boligeiendom med flere bygninger og opparbeidet

hage. Det er også boligbebyggelse på naboeiendommer i hele eiendommens akse, noe som gjør det
naturlig å regulere også hele denne eiendommen utbygget etter samme, naturlige linje

Det bemerkes også at det også er utelatt inntegnet et eksisterende bygg på vår eiendom i det

nåværende kartgrunnlaget.

Vianmoder på dette grunnlag Ringerike kommune å regulere den angitte eiendom 27/1,Lslik iny
kommunedelplan:

L. Hele eiendommens areal reguleres til boligformå1.

2. Det gis økt BYA for eiendommen,25 Yo.

3. Seksjonering/ leilighet til bolig tillates på denne eiendommen (dette kan dispenseres i

byggesak).

4. Kommunen bes om å registrere og tegne inn kommunens tekniske anlegg og alle

eiendom me ns bygni nger.

5. Dersom ínnspill ikke oppfyller eventuelle krav til innspill ber vi kommunen kontakte oss om

dette.

Vennlig hilsen

VeslemØy og Thomas Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

3s12 HøNEFOSS

Tlf: 456 78 t76

Epost: tottoTO@ hotmail.no
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Ringerike kommune 2 4. august 2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

HØRING SUTTAL ELSE TIL KOMMUNEPLANENES AREALDEL -
KNESTANGÅSEN BOLIGTOMTER AS

1. Innledning
Vi viser til offentlig høring av forslag til ny arealdel til kommuneplanen med frist satt til 25. august 2017
og avgir her vårt innspill.

K ommunes ambisjoner nedfelt i kommuneplanens sam funnsdel er bra, men foreslåtte arealdel
utelukker forslag som hadde egnet seg til å nå målene . Skal k ommunen klare å tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft med påfølgende positive virkninger for næringsutviklingen , må den legge til
rette for attraktive eneboligtomter i et omfang som betyr noe.

Høykompetent arbeidskraft vil ikke flytte til Hønefoss og Ringerike for å bo i leiligheter og rekkehus , men
for å bo bedre enn de gjør i dag og da i eneboliger på attraktive tomter .

Knes tangåsen boligtomter er det beste enebolig prosjektet som kan tiltrekke seg høykompetent
arbeidskraft og det eneste av en størrelse som betyr noe, og må derfor tas inn igjen i arealdelen.

2. Kommuneplanens sa mfunnsdel
Kommunen har nedfelt følgende klare ambisj oner:

Betydelig ø kning i befolkning

Økt verdiskapning og kompetanse

Attraktiv bosted

Ambisjonen er klarligvis påvirket av at det skal komme en ny Ringeriksbane. Målet er en vitalisering og
vekst i Ringeriks regionen.

Ringerike kommune har siden 2008 mistet om lag 800 private arbeidsplasser. For å snu denne trenden
er det avgjørende for kommunen at den kan trekke til seg høykompetent arbeidskraft som danner basis
for ny og økt næringsutvikling.
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3. Politikernes ønske - fo rmannskapsmøte 19 . januar 2016
P olitikerne trakk eksplisitt frem under Formannskapsmøte 19. januar 2016 i anledning av inntagelse av
Knestangåsen boligtomter i finsilingen av forslag til innlemmelse i ny arealplan følgende:

Kommunen trenger høyko m petent a rbeidskraft
Kommunen trenger og må tilby "høystandard tomter" for å tiltrekke seg dette

Knestangåsen boligtomter er et prosjekt som skiller seg klart ut og tilbyr slike attraktive
"høystandardtomter"

Formannskapet vedtok så med klar overvekt (11 mot 2) stemmer at Knestangåsen boligtomter måtte inn
i finsilingen.

4. Areadelen ute på høring - ingen egnete eneboligprosjekter

4.1 Ingen andre forslag som er egnet
Knestangåsen boligtomter er foreslått ikke tatt inn, men i ngen av de p rosjekter eller forslag som er tatt
inn i forslag til ny arealdel, relater seg til eneboliger som omfatter noen større satsning på
"høystandardtomter". De øvrige enebolig prosjektene er for små og representerer kun mindre
utbygginger, og kan heller ikke med sin størrelse (antall enheter) forsvare noen større investeringer og
vil kun la seg realisere ved klatt - vis utbygging.

Heller ikke eksisterende arealdel innebærer no en satsning på høystandard eneboligtomter. Fokus på
leiligheter og rekkehus tiltrekker ik ke høykompetente arbeidskraft fra Oslo og andre områder, og
Ringerike når ikke opp i konkurransen med andre vekstområder på Østlandet .

4.2 Kommunen må tilrettelegge - vi vil gjennomføre
Erfaring fra andre områder slik som Drammen og Lillestrøm er en aktiv tilrettelegging fra kommunen på
plannivå av riktige typer prosjekter , men at initiativ og gjennomføring av investeringer gjøres av
bedrifter og personer.

For oss innebærer det at kommunen må legge inn riktige forslag i arealdelen som er egnet til å nå
kommunes mål, og så vil vi gjennomføre prosjektet og tiltrekke høykompetent arbeidskraft som ellers
ikke hadde flyttet til kommunen.

5. Hva Knestangåsen boligtomter tilbyr
Vi trekker fre m:

Svært godt beliggende, r omslige eneboligtomter som gir et pent og godt bomiljø

Fantastisk utsikt med lang solnedgang

Grensende til skog
Kort vei til Krokskogen; ski løyper , slalåm , bading, fiske

Ingen gjennomgangstrafikk

Rimelig nærhet til skole, butikk, lege og frisør (1,7 km)

Rimelig nærhet til buss (450 m)
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Tomtene vil med andre ord bli svært attraktive

Prosjektet er grundig utredet og modnet :

Forslagsstiller har i samarbeid med Norconsult utredet prosjektet
Vei, vann og kloakk er løst og bekostes av prosjektet

Forslaget ligger innen normer for nærhet til Haug gitt av Buskerud fylkeskommune (3km
diameter)
Se ellers vedlagt utredninger

I nitiativ - dersom det tas inn i arealdelen

Vi vil iverksette privat omreguleringsprosess

Vi vil utvikle og investere i infrastruktur
Vi har kompetanse og ressursene

Avslutning
Vi har la gt ed betydelig med innsats og ressurser i prosjektet. Vi er rede til å bringe det videre og har
som målsetning å ha klart attraktive tomter før Ringeriksbanen er ferdig for å utnytte oppmerksomhet
og momentet som kommer med den.

Omregulering og tilrettel egging klart for bygging vil antagelig ta et sted mellom fire til seks år. Dersom vi
ikke kommer med nå, går toget.

Med vennlig hilsen,

Peter Aall Simonsen

Vedlegg: Utredning av 14. februar 2017
Norconsults rapport av 14. februar 2017
Planbeskrivelse av 16. desember 2017
Artikkel Ringerikes Blad om Knestangåsen boligtomter av 20. juni 2017
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Utredning av konsekvenser

fortatt av forslagstiller med bistand fra Norconsult

KNESTANGÅSEN BOLIGOMRÅDE

ny areadel til kommuneplanen

14 . februar 2017

Lokalisering nytt boligfelt Skissestudie forslag til boligfelt

Utsikt til Norefjell Haug Kirke

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.skiforeningen.no/marka/bilder/?samedate=201411251154&q=1&g=1&ei=xWxnVfTWFoSzsQGwyoIw&psig=AFQjCNGqYLho1JaVw3fjDby1RvrHv83ULg&ust=1432927776524852
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1 INNLEDNING

Utredningen er disponert som følger:

Punkt 2 - Kort om bakgrunn for denne utredningen:
o Planbeskrivelsen - Knestangåsen boligområde
o Formannskapets vedtak 19. januar 2016 - vedtak og vektleggelse
o COWI / ABYs foreløpige vurderinger i forbindelse med finsilingen

Punkt 3 - Formålet med denne utredningen
Punkt 4 - Gjennomgang av COWI - rapporten
Punkt 5 - Særskilt om vulkanrest
Punkt 6 - Oppsummering

2 KORT OM BAKGRUNN

2.1 Planbeskrivelsen - prosjektets utf orming og konsekvenser

Vi, Elise Simonsen og Peter Aall Simonsen, har på vegne av vår mor Frances Simonsen , fremmet et
forslag om igangsetting av planarbeid for detaljregulering av Knestangåsen den 5. juni 2015. Vi hadde
da utarbeidet en relativt utførlig planskrivelse kalt "Planbeskrivelse for omregulering av gnr / bnr 128 /
6 til boligformål - 416 Detaljregulering for Knestangåsen boligområde, Haugsbygd, Ringerike
kommune" (heretter kalt Planbeskrivelsen) .

I Planbeskrivelsen beskrive s prosjektet med hens yn til beliggenhet og tenkt utforming. Under punkt 5
tar vi punktvis opp om prosjektet og om det vil ha påvirkning på (i) planstatus, (ii) stedets karakter,
(iii) dagens arealbruk, (iv) landskap, (v) kul turminner og kulturmiljø, (vi) n aturverdier, (vii )
re kr e asjonsverdi /bruk, (viii) l andbruk, (ix) trafikkforhold, (x) barns interesser , (xi) sosial infrastruktur
(barnehage og skole), (xii) universell tilgjengelighet, (xiii) t eknisk infrastruktur (vann og avløp, og
elektrisitet , (xiv) grunnforhold, (xv) støyf orhold, (xvi) luftforurensning, (xvii) risiko og sårbarhet
(ROS) og (xvii) næring.

Under Planbeskrivelsen punkt 6 går vi i detalj med hensyn til konkret utforming av prosjektet og
konkrete forhold som blant annet kollektivtilbud, trafikale forhold og vann og avløp.

Det ble foretatt en revidering av Planbeskrivelsen den 16. desember 2015 under dennes punkt 6.7.5 om
fortau etter innspill fra kommunen.

Vår konklusjon i Planbeskrivelsen er at det er et svært lavt konfliktnivå , det er kort v ei til offentlig
k ollektivtilbud og at andre praktiske forhold (tilknytning til vann og avløp, v eier) vil løses på en god
måte.

2.2 Formannskapets behandling av forslaget

2.2.1 Saksframlegget til formannskapsmøtet

Formannskapet behandlet vårt forslag den 19 . januar 2016.

Rådmanne ns primære forslag i sitt skriftlige saksframlegg til formannskapet var at formannskapet
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skulle vedta at kommunen ikke anbefaler oppstart av privat detaljregulering av Knestangåsen. Det ville
medført at vi fortsatt kunne jobbet vider e med det som privat re guleringsforslag, men med klar beskjed
om at det neppe ville bli vedtatt når vi ville fremmet endelig reguleringsforslag for kommunen .
Hovedgrunnen, slik vi tolker saksframlegget, var avstand til eksisterende boligfelt og Haugsbygd.

Rådmannen fremmet sam tidig i samme skriftlig saksframlegg et sekundært, alternativ forslag om at
prosjektet Knestangåsen i stedet ble tatt inn pågående revidering av kommuneplanens arealdel , det vil
s i inn i finsilingsprosessen . En forutsetning for et slikt alternativt vedtak var at Formannskapet finner
prosjektet interessant og ønsker det utredet på lik linje med andre forslag som er med videre i
finsilingsprosessen. Det var et forslag vi oppfatte t som positivt.

2.2.2 Formannskapets vedtak og vektleggelse

Formannskapet fatte t så ved tak 11 - 2 for å ta prosjektet inn pågående revidering av kommuneplanens
arealdel og således med i finsilingen.

Av diskusjonen i formannskapet forut for avstemmingenden 19 . januar 2016, og også i møtet i
Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning dagen f ør, kom det etter vårt syn klart frem at prosjektet ble
vurdert til å være svært positivt.

Etter det vi oppfattet av diskusjonene i formannskapet ble det særlig trukket frem at dette var et godt
forslag / prosjekt som ville gi meget attraktive eneboligto mter som vil gjøre det mulig for kommunen å
konkurrere om og beholde høykompetente arbeidstagere som er viktig for kommunens utvikling.
Prosjektet skiller seg ut og er annerledes enn andre ("høystandardtomter"), og ville være et viktig tilskudd
til tomteti lbudet i sentrale deler av kommunen.

2.3 Finsi lingen - COWI og ABYs foreløpige vurderinger av K ne s tan gåsen

2.3.1 ABYs vurdering før formannskapsmøtet

ABY var negative til Knestangåsen boligområde da vi sendte inn Planbeskrivelsen den 5. juni 2015.
Det ble vist til flere ulike momenter, men vi oppfattet at det særlig var avstanden til Haug som var
deres klareste innvending. Videre oppfatter vi at de synes det er ubeleilig at forslaget kom utenfor rute
og således ikke i fokus og gir merarbeid. Samtidig oppfattet vi o gså at ABY ikke har vært avvisende til
at det er positive sider ved prosjektet.

2.3.2 COWIs utredning etter formannskapsmøtet og ABYs foreløpige presentasjon

ABY engasjert e COWI AS til å foreta en u tredning av innspillene som stod igjen i forbindelse med
finsil ingen som skal lede til endelig arealdel til kommuneplanen. COWI avga en rapport den 9. august
2016. Etter det vi har fått opplyst er denne rapporten ikke senere oppdatert.

Videre ga ABY i Formannskapsmøte t den 11. oktober 2016 e n presentasjon hvor den gi kk igjen sitt
arbeid og vurderinger i finsilingsprosessen så langt i prosessen. I den anledning ble det vist til et excel -
ark ("Excel - arket") hvor hver av de aktuelle innspill er gitt (i) farvekode (a) basert på COWIs
konklusjoner og (b) administrasjonens konklusjoner foruten (ii) en kolonne med korte kommentarer fra
ABY .

I tillegg til de momenter som fremk ommer av COWIs rapport og ABYs E xcel - ark, har vi fått muntlig
opplyst over telefon fra ABY i januar 2017 at det er markert på kommunens kart at Knestang åsen er en
vulkanrest som også kan utfordre en omregulering til boligformål.
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COWIs rapport og ABYs Excel - ark er negative med hensyn til Knestangåsen boligområde.

2.3.3 Vår overordnete vurdering av COWIs rapport og ABYs innvendinger

Vi oppfatter (i) at de fagli ge innvendinger fra COWI og ABY som er fremmet i COWIs rapport og av
ABY nå i liten grad er nye sammenlignet med de som ABY trakk frem før For mannskapsmøtet 19.
januar 2016 og (ii) at COWI og ABY ikke går ned i dybden , men foretar en noe mer overordnet
gje nnomgang .

ABY har mange oppgaver og begrenset med tid og ressurser til å gjennomføre inngående vurderinger
av alle innspill i pågående prosess. ABY har da også engasjert COWI til å bistå med utredning av
innspill , men av tids - og kostnadsmessige hensyn e r det også for COWI klare begrensinger i hva som
kan undersøke s og hvor inngående det kan utredes . Følgelig e r også deres rapport basert på fakta som
er relativt enkelt tilgjengelig og det er heller ikke foretatt dybdeundersøkelser av ulike forhold som for
eksempel vann og avløp.

3 FORMÅLET MED DENNE UTREDNINGEN

Det vil under punkt 4 fortas en gjennomgang av COWIs rapport tilknyttet Knestangåsen boligområde
punkt for punkt. Under punkt 5 tar vi for oss det forhold at Knestangåsen er en vulkanrest og hvilke
konsekvenser det har.

Det vurderes om og i hvilket omfang de i rapporten nevnte innsigelser er reelle og om hvordan de kan
løses på en god måte.

Vi har lagt ned betydelig tid og resurser i å undersøke og avklaringer punkt for punkt. Som det
kommer fre m har vi blant annet vært i kontakt med blant annet:

Departementer
Fylkesmann
Fylkeskommune
Kommunen
Norges Geologiske Undersøkelser
Norconsult

Gjennom kontakt med fagorganer og betydelig ressursnedleggelse har vi kunnet foreta en grundig
gjennomgang av mulige innvendinger mot prosjektet. Det er lagt vekt på f akta og kildehenvisninger.

COWI og ABY har av naturlige årsaker som nevnt under punkt 2.3.3 i mindre grad kunnet sette av
samme tid og ressurser på ett konkret forslag. Vi tør håpe at COWI og ABY vi l være enige i flere av
våre vurderinger.

4 GJENNOMGANG AV COWI - RAPPORTEN

COWI - rapportens innsigelser er i sin helhet gjengitt i de tre venstre kolonnene med tekst i blått. Våre
kommentarer er gjengitt i høyre kolonne i rødt.

COWI rapporten: Vår e komm entarer :
Kriterier Vurdering /

begrunnelse
Konse -
kvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Haugsbygd er
prioritert,
men
Knestangåsen
ligger utenfor
eksisterende
boligfelt og
infrastruktur.

Gul Faktiske forhold
Det er temmelig nøyaktig 1,7 km fra barne - og
ungdomskole r på Haug hvor det også er butikk og
legesenter til grensen for boligområdet .
De t er ca 45 0 m fra grensen for bolig området til
bussholdeplass en med offentlig kommunikasjon .
Derfra går det offentlig kommunikasjon/ buss ned til
skolene o g butikk, og videre til Hønefoss sentrum .
Økt befolkningsgrunnlag vil i tillegg bedre
grunnlaget for rutefrekvens . Avstanden kan også
reduseres til 200 meter om bussruten legges om .
Det er mer eller mindre sammenhengende
bebyggelse fra boligfeltet på Haugs bygd og bort til
grensen for aktuelle område, se v edlegg 1 kart -
avstander og veier .
Dette forstekes av forslaget om å ta inn arealet på
om la g 40 mål liggende i svingen Har ehaugveien -
Bølgenveien i arealdelen som boligtomter og som
både COWI og ABY har er gitt grønt lys for, se
COWI - rapporten og Excel - ark sak nr 33 .
En slik utbygging skjer da til knytning Haugsbygd,
som i følge er ett av de prioriterte lokalsamfunnene i
Kommuneplanens samfunnsdel hvor det er at vekst
skal samles rundt. Kommunestyret i si tt vedtak av
Kommuneplanenes samfunnsdel av 30 . april 2015
eksplisitt slått at 70/30 - fordelingen ikke skal være til
hinder for bærekraftig utbygging andre steder, se
Kommuneplanenes samfunnsdel pkt 4. . 3
Flere andre arealer i Haugsbygd som ligger
tilnærmet likt eller lengre fra skole/ Haugsbygd er
gitt grønt av både C OWI og ABY og foreslås
således tatt inn endelig arealdel av kommuneplanen ,
se for eksempel COWI - rapporten og Excel - ark sak
nr 34, 43, 47 , 48 og 50 .

Retningslinjer
Vi har kontaktet Kommunaldep artementet for å få
klarhet i hva slags normer som skal legges til grunn
når det skal vurderes om noe er tilstrekkelig nært til
å anses å oppfylle de rikspolitiske retningslinjer om
bygging i nærhet av knutepunkter / sentra, slik dette
også er gjentatt i K ommuneplanenes samfunnsdel
pkt 4.3.

Fylkeskommunens v u rderinger
Departementet opplyste at det ikke er noen nasjonale
normer, men viste til at Buskerud fylkeskommune
som faglig støttespiller for kommunen er nærmest til
å uttale seg om hva man bør legge i "nærhet". Vi
kontaktet Buskerud fylkeskommune ved
Utviklingsseksjonen / Team Plan og ressurs v /
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prosjektleder Ellen Korvald som da viste konkret til
omtaler av nærhet i "Areal - og transpo rtplan
Buskerudbyen 2013 - 2023" hvor det u nder denne
punkt 6 angis a t " [p] rioritert sone for boligvekst bør
være slik at hele sonen er til gjengelig innen
sykkel avstand, dvs. ca. 3 km i diameter og slik at det
er gangavstand eller relativt kort sykkelavstand til
kollektivknutepunktet i sentrum. ", se
http://buskerudbyen.no/Om -
Buskerudbysamarbeidet/Dokumenter .
Kommunen vil ikke ha skoleskyssplikt for noen i 2 -
10 klasse da avstanden til skole er for kort
Vår vurdering er derfor at Knestangåsen ikke ligg er
utenfor eksisterende boligfelt og infrastruktur , men
er knyttet til eksisterende boligområde og vil
representere en naturlig utvidelse

Teknisk og
sosial infra -
struktur.
Trafikksitua
sjon.

Kjøreatkomst
er fra
Harehaugveie
n og deretter
Torpveien.
Torp veien er
en privat vei
som ikke er
asfaltert. Det
ligger
eksisterende
vann og
avløpsledning
er frem til
Harehaug -
veien/
Bølgenveien.

Det er ikke
ført fram
kommunalt
vann og avløp
til dette
området. Det
er ikke god
nok
vannkapasitet
i området i
dag.

Gul V ei
Aktuelle veistykke kan deles i tre: (i) vei inne på
feltet , (ii) deretter Torpveien ( ca 200 meter) som er
privat og (iii) stykket fra krysset Har e haugveien /
Torpveien til Bølgenveien (ca 250 meter) , se
vedlegg 1 kart - avstander og veier .
Ad (i); Vei o g all annen infrastruktur (strømnett,
kabler, grøntarealer, lekeplasser) inne på det nye
boligområdet etableres og bekostes av utvikler og
bakes inn i tomteprisen .
Ad (ii) ; Dette er privat vei. Kommunen kan pålegge
utvikler å ha på plass oppgradert og utvi det vei, se
plan - og bygningsloven § 27 - 3. Utvikler må selv ta
kostnaden med oppgradering og utvidelse av denne ,
men med et forsiktig anslag på 60 nye enheter vil
kostnad pr enhet bli liten .
Ad (iii) : Dette er offentlig vei. Om kommunen
ønsker å sette kra v om at den blir oppgradert og /
eller utvidet, kan kommunen , dersom de inkluderer
slik vei i ny reguleringsplan for Knestangåsen, gjøre
det med hjemmel i plan - og bygningsloven § 18 - 1.
Utvikler må da ta kostnaden og gjennomføre det før
utbygging kan skje, men med et forsiktig anslag på
60 nye enheter vil kostnad pr enhet bli liten .

Vann
Vi har oppfattet at hensynet til vannkapasitet kunne
være en hovedinnvending mot forslaget og
engasjerte derfor NORCONSULT, v/ siv.ing Eirik
Bjørn, Hønefoss., se vedlegg 2 - Norconsult
rapport 14. februar 2017.
N ORCONSULT har diskutert med Ringerike
kommune v / teknisk tjeneste og fått nødvendig
informasjon om ledninger, høydebasseng, kapasitet

http://buskerudbyen.no/Om-Buskerudbysamarbeidet/Dokumenter
http://buskerudbyen.no/Om-Buskerudbysamarbeidet/Dokumenter
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med mer.
Norconsult avga på basis av dette en rapport datert
14. februar 2017
D et er god kapasitet i høydebassengene i området,
dvs på Gjermundbo og Harehaugeveien/Loveien.
Derimot må det gjøres noe med trykket. I rapporten
konkluderes det med at dette kan løses på tre
forskjellige måter; (A) påkobling på Lostajet med
trykkøkningssta sjon og ledning derfra frem til feltet,
(B) ombygging av trykkøker på Gjermundbo
høydebasseng og ledning derfra til
utbyggingsområdet og (C) ny trykkøker i
Harehaugveien høydebasseng, ledning derfra til
utbyggingsområdet og nytt lokalt høydebasseng på
områ det.
NORCONSULT konkluderer med at alle
alternativene gir tilfredsstillende kapasitet, men (A)
og (B) er de beste. De har anslått at totale kostnader
ved (A) er MNOK 3.053 og ved (b) MNOK 4.6 .
Dette inkluderer også legging av spillvannsledning
(avløpsled ning i samme grøft fra utbyggingsområdet
og frem til offentlig avløpsledning i krysset
Harehaugveien/Bølgenveien ).
NORCONSULT har oppfattet at Ringerike
kommune v/teknisk tjeneste deler deres vurderinger
Hver av de alternative løsningene vil ha positive
virkninger for alle husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien til Torpveien og i
Torpveien som har lokal vannforsyning (ca 15
stykker) da disse enkelt vil kunne knytte seg til .
Kommunen kan pålegge utvikler å ha på plass
vannforsyning etter altern ativ (A), (B) eller (C) før
utbygging kan starte, se plan - og bygningsloven §
18 - 1 . Utvikler må selv ta kostnaden med
oppgradering og utvidelse av denne, men med et
forsiktig anslag på 60 nye enheter vil kostnad pr
enhet bli liten (ca NOK 76' pr enhet).
V ann - og avløpsledninger inne på det nye
boligområdet må, i likhet med vei og all annen
infrastruktur (strømnett, kabler, grøntarealer,
lekeplasser) bekostes av utvikler og bakes inn i
tomteprisen

Avløp
NORCONSULT h ar undersøkt og det er mer enn
tilstrekke lig kapasitet i avløpsnettet som passerer
krysset Bølgenveien/Harehaugveien.
Kostnaden ved å grave grøft og strekke ledning fra
utbyggingsområdet og bort til krysset ligger inne i
anslåtte kostander for etablering av god
vannforsyning, se punktet over .
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De om lag 15 husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien til Torpveien og i
Torpveien som i dag har egne slamskillere og
borevann, (ca 15 stykker) vil da enkelt og for en
relativt lav pris kunne knytte seg til det nye
avløpsnettet som vil passere i ve ien langs disse
husstanden

Avrenning
NORCONSULT konkluderer med at det er god
avrenning og at overvann løses lokalt uten at
offentlig overvannsnett vil bli belastet

Landskaps -
bilde

Området
ligger på
toppen av
Knestang -
åsen, omgitt
av skog. Ikke i
di rekte
tilknytning til
eks. boligfelt i
Haugsbygd.
En utbygging
her vil være
synlig både
på nært hold
og på større
avstand.

Gul Faktiske forhold
Feltet ligger som en fortsettelse fra Haugsbygd og i
et område h vor det allerede er boligfelt , spredt
boligbyg ging og gårder som allerede er godt synlig
Området ligger ikke i kanten av et bebygd område
mot horisonten slik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen, men er en ås
nede i bygda
Det vil stå igjen skog mot syd og øst som ikke er
by gget ut og således ikke en omregulering av hele
området i dets fulle lengde og bredde
Vi har lagt opp til romslige tomter , i all hovedsak
eneboliger med grøntarealer i mellom, se kart i vår
planbeskrivelse datert 16. desember 2015
Det vil således ikke bli noe skjemmende sår i ett
ikke utbygd område

Reguleringsbestemmelser
For å sikre en oppfølging av et mykt uttrykk kan
kommunen i reguleringsbestemmelsene bestemme at
(i) det ikke skal bygges ut mot kanter, (ii) ikke
bygges på koller / topper inne på område t, (iii)
bestemme at det skal være romslige tomter, (iv) at
det skal settes av grøntområder, (v) sette
begrensninger på husenes høyde, farve med mer,
(v i ) bestemme at det skal stå igjen vegetasjon (trær)
og (vi i ) at det eventuelt skal re - etableres ny
veget asjon
Det er klar hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 7
for å sette slike vilkår
Som det fremkommer av vår planbeskrivelse datert
16. desember 2015 er formålet å utvikle svært
attraktive eneboligtomter hvilket også gjør det
naturlig å sikre en "pen" og k ontrollert utbygging
hvor over nevnte hensyn nettopp må ivaretas

Naturmang
- fold og
vassdrag

Arter som er
nær truet er
tidligere

Gul Faktiske forhold
Vi er ikke kjent med hva slags arter det her er tale
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registrert i og
ved området.

om , hvor truede typ er eller hvor mange typer det er
tale om
Hele området gamle hugstfelt . Hugstfeltene er
gjenplantet og det er således jevngammel gran på de
ulike hugstfeltene . Det er verken urskog eller
blandet skog. Det er uklart hvordan dette konkrete
skogpartiet kan ha noe funksjon av noe betydning
for truede arter.
Området ski l ler seg biotopisk ikke positivt fra andre
områder i Haugsbygd - området som er git t grønt på
dette punktet, for eksempel COWI sak nr 33, 34, 36,
39, 46, 47 og 51.
Vi antar at det er kun et begrens et utvalg av
eiendommer hvor det har vært foretatt undersøkelser
av naturtyper og de er neppe grundige, og det blir
således noe tilfeldig hvor man har registret nær
truede arter.

Konsekvens av omregulering
Det meste av skogen vil bestå uberørt (ca 500 må l
tilhørende gården pluss det som tilhører
nabogårdene)
Andre områder i Haugsbygd som er gitt gult har
også samme omtale, dvs at det skal være arter som
er nær truet tidligere registret i området, men har
likevel, fått en samlet vurdering som er grønn, se for
eksempel sak nr 50 og 52

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner .

Grønn Ok

Jord - og
skogressurs
er

Skog av høg
bonitet.

Rød Faktisk, økonomisk betydning
I vår reviderte planbeskrivelse datert 16. desember
2015 pkt 6.12 / side 21 kommer det frem a t årlige
tap i net t overdier for Knestang gård er klart mindre
enn NOK 10.000 før skatt pr år. Etter betaling av
vanlig næringsinntektsskatt skatt vil beløpet halvere
seg.
Ettersom gårdens totale skogteig er (som grunnlag
for noen n æringsinntekt) relativ li ten (600 mål) og
avsondret fra større skogområder er det ikke mulig å
få ut noen stordriftsfordeler og således god og
kostnadseffektiv drift
Som følge av den høye boniteten er det et betydelig
problem med råte. Det fører blant annet til at skogen
ikke rekk er å vokse ut før den får råte og må hugges .
Råten fører også til en høy andel slip (som brukes til
cellulose) som betaler dårlig
Det vil generelt være vanskelig å etablere nye
boligområder i sentrale, lavereliggende områder på
Ringerike uten å beslaglegge dyrket mark, beite eller
skog.
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Jordvern og regler
Kun 3 % av landets areal er dyrket og den dyrkede
marken er derfor gjennom regler og retningslinjer
om jordvern gitt en særlig status. Jordloven av 5.
desember 1995 gir et særskilt vern av dyrket og
dyrkb ar mark . Tilsvarende gir Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging av 26 september 2014
("rikspolitiske retningslinjer") kommunene
retningslinjer om å "ta vare på god matjord" , se pkt
4.3 tredje avsnitt. Det står ikke skog.
Andelen skog er betydelig høyere og
sikkerhetsmessige betydning av skog betydelig
lavere. Til sammenligning vil for eksempel
beite areal i større grad representere potensiell dyrket
mark.
Bevaring av all eksisterende skog av hensyn til
tilgang til sk ogvirke (til sammenligning med mat) er
ikke like viktig og omregulering av skog til annet
formål er derfor heller ikke gitt et slikt vern i
regelverket
Til sammenligning er flere prosjekter som berører
og beslaglegger dyrket og dyrkbar mark ellers i
kommun en , gitt gult og grønt lys i COWIs rapport

Folkehelse /
bomiljø /
nærmiljø /
friluftsliv /
barn og
unge /
universell
utforming

Nært til
friområder.
Ca. 2 km til
skole og øvrig
tjenestetilbud
i Haugsbygd.
Området
brukes i noen
grad til
turgåing.

Gul F aktiske forhold
COWI trekke r i liten grad frem de positive sider ved
prosjektet for bomiljø, men er igjen fokusert på
avstand. Når det gjelder avstand viser vil til våre
kommentarer her helt innledningsvis.
Fantastisk utsikt , l ang solnedgang og g rensende t il
skog
Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med
turområder, skiløper, slalåmbakke, hopp,
bademuligheter, fisk med mer
Ingen gjennomgangstrafikk og begrensning av
trafikk inne på området – pen planløsning
Settes av friarealer og plass til barnehage
Legges opp til en størrelse på hus og tomter og
utbygging som gir et pent og attraktivt bomiljø (+/÷
100 enheter og kan juster e s både opp og ned etter
kommunens ønske)
Ikke et stort og "ansiktsløst" prosjekt
Prosjektet vil gi svært attraktive tomter og et m eget
bra bomiljø for barn og voksne
Det vil være et meget konkurransedyktig bidrag til
ko mmunen i kampen om å tiltrekke segbefolkning
med høyere utdannelse og styrker
kompetanseutvikling - bedre arbeidstagerbase for
utvikling av næringslivet og skatteinngang
D et meste av det "lokale" turområdet vil bestå urørt
Vi viser her ellers oversendelsesemail punkt 3 og
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vår planbeskrivelse av 16. desember 2015
Når det gjelder faktisk avstand til skole/Haug og mål
og regler om slike avstander viser vi igjen til våre
komm entarer over i tilknytning til kolonnen
"Forholdet til overordnete planer" hvor faktisk
avstand foruten normer for utbygging i nærheten av
sentra redegjøres for

ROS Ingen kjente
forhold.

Grønn Ok

Samlet
vurdering

Utbygging
utenfor
eksisterende
bol igfelt i
Haugsbygd,
ikke direkte i
tilknytning til
eks.
infrastruktur.
Ligger synlig
på toppen av
åsen.
Beslaglegger
skog av høg
bonitet. Ca. 2
km til skole
og øvrig
tjenestetilbud.

Beliggenhet og infrastruktur
Ligger reelt som en fortsettelse av boligf eltet på
Haugsbygd mot nord
K lart k ortere avstand til skole og senter enn normer
anlagt av fylkeskommunen (3 km)
Flere andre områder som ligger lengre unna er gitt
grønt og gult, og ligger an til å komme inn i
arealdelen
Se ellers kommentarer til kolonnen "Forhold til
overordnede planer" over

Synlighet fra avstand
Ligger nede i et område med blanding av boligfelt,
spredt boligbygning og gårder, ikke på en kant opp
mot horisonten slik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen, men er en ås
nede i bygda
Prosjektet legger opp til romslige tomter og pen
utbygging med grøntarealer.
Reguleringsbestemmelser om at det (i) ikke skal
bygges ut mot kanter, (ii) ikke bygges på koller /
topper inne på området, (iii) skal være romslige
tomter, (iv) skal settes av grøntområder, (v) sette
begrensninger på husenes høyde, farve med mer,
(vi) skal stå igjen vegetasjon (trær) og (vii) at det
eventuelt skal re - etableres ny vegetasjon kan settes
med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 7 for å
sette slike vilkår
Se ellers kommentarer til kolonnen
"Landskapsbilde" over

S kog
Skogen har s vært begrenset verdi og har ikke samme
samfunnsmessig (sikkerhetsmessige) verdi og
således vern som jord
Se ellers kommentarer til kolonnen "Jord - og
skogressurser" over

Hvo rfor dette er et svært godt prosjekt
Svært attraktive boligtomter
Godt bomiljø for barn og voksne
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Vil tiltrekke seg befolkning medhøyere utdannelse
og styrker kompetanseutvikling. Styrker
næringslivet og skatteinngang
Se ellers kommentarer til kolonnen " Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø / friluftsliv / barn og unge /
universell utforming" over

5 VULKANREST MED MER

5.1 Vulkanrest

5.1.1 Avmerket i kommunens kart

I forbindelse med en telefonsa m tale med A BY i januar 2017 ble det opplyst at det er notert "vulkanrest" i
kommunens kart i tilknytning til Knestangåsen.

Slik vi oppfattet det var ABY ikke klar over hvilke konsekvenser det kunne ha for en omregulering til
boligformål, men at det te måtte avklares før det kunne være tale om noen omregulering.

5.1.2 Norges Geologiske Institutt (NGU )

Vi har kontaktet Norges Geologiske Institutt (NGI) og snakket der med seniorgeolog og forsker Håvard
Gautneb . Han opp lyst at dette var rester av en tilførsels åre hvor vul kanmassene kom ut ved utbrudd. Han
opplyste at denne i dag er s ikkerh etsmessig helt ufarlig og er (geologisk sett) uten økonomiskverdi . Videre
viste han til at det var en rekke slike på Gran i Hadeland og området der opp.

På direkte spørsmål opplyst NGI:

(i) At så langt han kjente var det ingen tilførselsrør som var fre det i Norge fordi de er
tilførselsrør; og

(ii) dette ikke er en geologisk eller natu rmessig forekomst som bør vernes .

5.1.3 Fylkesmannen i Buskerud

Vi tok så kontakt med Fylkesmann i Buskerud v/ Miljøvernavdeling, som er den avdelingen eventuell
fredn ingsvurder ing vil høre under. Der snakket vi med seniorrådgiver Elfrid Engen som har ansvar
forvaltning aktuelle regelverk herunder geologiske forekomster i fylket .

Vedkommende uttalte at det forhold at det er en vulkanrest er uvesentlig og ikke til hinder for bol igbygging.
Videre uttalte vedkommende at det er uaktuelt å verne eller annen båndlegging av åsen som følge av at det er
en vulk a nrest .

5.2 Fortau

ABY tok opp høsten 2015 et spørsmål om fortau langs Har ehaugveien. Den aktuelle konkrete strekning går
Harehaugsv eien 26 (der eksisterende fortau stanser) og opp til krysset Harehaugveien / Bølgenveien.

I vår reviderte Planbeskrivelse av 16. desember 2015 punkt 6.7.5 skrives det følgene:
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" Når det gjelder eksisterende forhold for gående og syklende opp langs Harehau gveien er det slik at fortau

stanser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved

bussholdeplassen) er det etter vårt skjønn temmelig greit teknisk og økonomisk å anlegge fortau hele veien

på høyre side (langs nordsiden ) av veien sett fra Haug. Grunnen langs veien tilhørere kommunen. Det er

ikke behov for sprenging ettersom det er fall på denne siden av veien, kun behov for utfylling. Vi vil mene at

et slikt fortau vil være positivt for alle de som allerede bor langs Har ehaugveien, Bølgenveien, nordre del

av Haugsbygd. Også for de som bor på sørsiden av Harehaugveien er det raskere å gå og sykle langs denne

i stedet for å gå på småveiene inne på feltet. Veien er allerede to - bils bredde og anleggelse av fortau vil

ikke gå på bekostning av den.

Harehaugveien sett oppover mot busstopp ved avkjørsel Hagaringen. "

Spørsmålet om fortau opp langs veiene som går langs Haugsbygd boligfelt er ikke nevnt i COWIs rapport.
Eventuelt fortau vil komme til gled langt fle re enn eventuelle beboere på Knestangåsen boligområde og kan
relativt enkelt anlegges.

6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Vår oppsummering av denne utredningen er som følger:

Bomiljø: Knesta n gåsen boligområde vil gi et førsteklasses bomiljø - fantastisk utsikt, lang
solnedgang, grensende til skog, kort vei Ringkollen og Krokskogen med turområder, skiløper,
slalåmbakke, hopp, bademuligheter og fisk, ingen gjennomgangstrafikk, romslige tomter og
friarealer i mellom
Offentlig kommunikasjon: D et er ca 450 meter til bussholdeplassen i krysset Harehaugveien /
Bølgenveien med eksisterende offentlig kommunikasjon
Vann og avløp: Vann og avløp lar seg løse uten kostnad for kommunen, se Norconsult - rap porten
Vei: Kun en kortere bit (ca 200 meter) er privat og det vil påhvile prosjektet, gjennom
reguleringsbestemmelser, å bekoste oppgradering av denne , men kommunen kan gjennom regulering
også sikre seg at prosjektet bekoster oppgradering av offentlig vei helt frem til krysset
Harehaugveien / Bølgenveien (ca 250 meter) :
Avstan d og sammenheng med Haugsbygd : Det er 1,7 km fra barne - og ungdomskoler på Haug, hvor
det også er butikk / legesenter , til grensen for boligområdet og mer eller mindre sammenhengende
bebyggelse fra boligfeltet på Haugsbygd og bort til grensen Knestangåsen boligområde. Dette
forstekes av at arealet på om lag 40 mål liggende i svingen Harehaugveien - Bølgenveien nå tas inn i
arealdelen som boligtomter . Buskerud fylkeskommune har lagt til grunn at "[p]rioritert sone for
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boligvekst bør være slik at hele sonen er tilgjengelig innen sykkelavstand, dvs. ca. 3 km i diameter og
slik at det er gangavstand eller relativt kort sykkelavstand til kollektivknutepunktet i sentrum.".
Synlighet: Det er en ås i et område med boligfelt, spredt boligbygging og gårder, ikke en åskant
øverst mot horisont og opp mot er ubebygd område som for eksempel Krokskogen. Det vil stå igjen
sko g mot syd og øst. Det legges opp til romslige tomter med grøntarealer i mellom. K ommunen kan i
tillegg sett reguleringsbestemmelser som sikrer vegeta sjon
Naturmangfold: Ukjent hva som kan være nær truede arter i området, men uansett vil det vesentligste
av Knestangskogen gjenstå etter en utbygging. Hele det aktuelle bolig området er hogstflater og
gjenplantede gamle hogstflater med gran, og noe furu, i samme aldersklasse og således lav
biodiversitet
Jord - og s kog ressurs : Aktuelle skog har meget lav økonomisk verdi. Rikspolitiske retningslinjer gir
jordveien et særlig vern, ikke skogen.
Vulkanrest: Norges Geologiske Institutt og Fylkesmannen i Busker ud av begge bekreftet at
Knestangåsen ikke er vernet eller er aktuell for noen type vern, og at vulkanrest ikke er til hinder for
omregulering til boligformål
Fortau: Aktuelle behov er uavhengig av Knestangåsen boligområde og knytter seg til vei langs
Haug sbygd boligfelt. Anleggelse av fortau langs aktuelle strekning vil kunne gjøres relativt enkelt.
Kommunen eier arealet langs veien og det vil ikke være behov for sprenging

Vår konklusjon er at utredningen viser at det er intet til hinder for at Knestangås en boligområde inkluderes i
arealdelen til kommuneplanen nå. Knestangåsen boligområde vil etter vårt syn gi meget attraktive
eneboligtomter som vil gjøre det mulig for kommunen å konkurrere om og beholde høykompetente
arbeidstagere som er viktig for kommun ens utvikling. Prosjektet skiller seg ut og er annerledes enn andre
("høystandardtomter"), og ville være et viktig tilskudd til tomtetilbudet i sentrale deler av kommunen.
Følgelig mener vi at kommunen bør ta Knestangåsen boligområde inn i arealdelen til k ommuneplanen.

Dato, sted
14. februar 2017

_____________________
Ansvarlig for utredningen
Navn: Peter Aall Simonsen og Elise Aall Simonsen

Vedlegg 1: Kart - avstander og veier
V edlegg 2: Norconsult rapport 14. februar 2017



NOTAT
Oppdragsgiver: Frances Simonsen

Oppdragsnr.: 5170186 Dokumentnr.: PN-1 Versjon: F02

n:\517\01\5170186\4 resultatdokumenter\41 rapporter \pn-1 skisseløsninger va.docx 2017-02-14 | Side 1 av 5

Til: Frances Simonsen

Fra: Eirik Bjørn

Dato 2017-02-14

Knestangåsen boligområde - skisseløsninger
vannforsyning og avløpsløsning

Bakgrunn for notatet
Det er fremmet et forslag om oppstart av privat omr egulering til boligformål for et skogsområde på
eiendommen Knestang gård, g.nr 126, b.nr 6.

Etter vedtak i formannskapet ble forslaget ble tatt med i den pågående finsilingen av forslag i
forbindelse med revisjon av arealdelen i kommunepla nen. Som del av denne finsilingen har Cowi AS
utarbeidet en rapport der forslaget er vurdert som lite aktuelt.

Norconsult er engasjert av forslagsstilleren for å vurdere følgende innsigelser nevnt i Cowis rapport:

"Det er ikke ført fram kommunalt vann og avløp til dette området"

"Det er ikke god nok vannkapasitet i området i dag"

Konkret skal Norconsult:

1. Gi et overslag over kost for graving og legging av rør for vann- og avløp fram til kommunalt
nett

2. Beskrive hvordan kapasitet og trykk er og, derso m det skulle være noe problem, hvordan
dette kan løses og til hvilken antatte kostnad

3. Vurdere kapasitet i avløpsnettet
4. Vurdere mulig håndtering av overvann

Situasjonsbeskrivelse

Utbyggingsområdet

Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet beg renses av naturlige bratte skråninger og
nabotomter.

Det antas at det vil være areal for å utvikle om la g 100 eneboligtomter, alternativt 85 eneboligtomter
og om lag 30 rekkehustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier, parkering, barnehage og
friareal.

Utbyggingsområdet ligger mellom 300 og 345 moh, ant agelig med hovedvekten liggende på rundt 320
moh.

Krav til slokkevann vil være dimensjonerende for va nnforsyningen til området. Ettersom det bare er
eneboliger og rekkehus, vil kravet være 20 l/s med trykk 20 mVS (2 bar).
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Eksisterende vannforsyningsnett

Kartet under viser ledningsanleggene i eksisterende boligområde sør for utbyggingsområdet.
Vannforsyningen skjer fra 2 høydebasseng, HB204 Har ehaugen på 275 moh og HB205 Gjermundbo
på 323 moh. Begge disse bassengene er på 980 m3 og det er god overføringskapasitet fra
vannverket, slik at vannkapasiteten i området er go d.

De høyestliggende områdene (Lostajet, Bølgenhøgda, Smeden) forsynes fra et hydroforanlegg i
kjelleren på høydebasseng HB205, slik at det blir t ilstrekkelig trykk. Det er lagt en egen vannledning ut
fra HB205 til disse områdene. Det er gjort en tappe test som viste at en fikk 22 liter/sekund i øverste
kum i Lostajet ved trykk 2 bar i nærmeste kum. Fram til Lostajet ligger det vannledning 160 mm (PVC
SDR 21).

I Harehaugveien ligger det vannledning 110 mm fram til gnr 131/bnr 131. Boligene videre nordover
langs Harehaugveien har egen vannforsyning fra bore brønner.

Det ble også lagt vannledning 160 mm et stykke i Bø lgenveien på 80-tallet, men denne har ikke
forbindelse til noen annen ledning. Tilstanden på d enne ledningen er usikker.
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Figur 2. Ledningskart

Eksisterende avløpsnett

Det ligger en spillvannsledning 160 mm i Harehaugve ien helt fram til krysset med Bølgenveien og de
nederste boligene i Harehaugveien videre nordover e r tilknyttet denne. De øvrige boligene har
separate slamavskillere.

Overvannshåndtering

Boligene langs Harehaugveien nord for Harehaugen hø ydebasseng infiltrerer overvannet på egen
tomt.

Mulige løsninger

Vannforsyning

Alternativ A

Den enkleste løsningen ville være å legge vannledni ng fra Lostajet og nordover til utbyggingsområdet,
men ettersom en i dag bare har tilstrekkelig brannv annsforsyning fram til dette påkoplingspunktet må
trykket økes. Høyden i påkoplingspunktet er 309 moh , mens friksjonstapet i ledningen med lengde
1270 m er 14 mVS ved 20 l/s. I utbyggingsområdet er høyden 340 m, mens tapet ved 20 l/s er 28
mVS ettersom ledningen fram til nordenden av utbygg ingsområdet blir ca 1300 m lenger. Det vil si at
trykket må økes med 45 mVS ved å sette inn større p umper.

Dette vil imidlertid innebære at trykket blir ca. 1 0 bar i den laveste delen av nettet. Dette kan
sannsynligvis ikke aksepteres, slik at denne løsnin gen er uaktuell.

Dersom det installeres en trykkøkningsstasjon i Los tajet i stedet, unngås det høye trykket.
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Som for de eksisterende boligene som er tilknyttet hydroforanlegget, innebærer løsningen at
abonnentene blir uten vann dersom strømmen går. Det te kan eventuelt forhindres ved å sette inn et
reservekraftaggregat.

Alternativ B

Det kan også være et alternativ å legge en ny ledni ng fra HB205 langs Bølgenveien fram til
Harehaugveien. Ledningen bør ha dimensjon 200 mm (P E100 SDR11) for å redusere friksjonstapet.
Grøfta kan ligge i kanten av jordet, og det vil ikk e være behov for mer enn en kum på strekket.

Pumpene i hydroforanlegget i HB205 må da byttes ut med pumper med ca 35mVS større løftehøyde.
Det kan installeres en trykkreduksjonsventil inne i HB205 på ledningen som går til Smeden,
Bølgenhøgda og Lostajet.

Alternativ C

En annen løsning kan være å kombinere trykkøkning m ed et høydebasseng i utbyggingsområdet. Det
kan da pumpes opp til bassenget jevnt over døgnet, mens det legges en ledning ut fra bassenget i
samme grøft som pumpeledningen for å forsyne abonne ntene. Bassenget vil ikke kunne ligge så høyt
i terrenget at alle boligene i utbyggingsområdet få r høyt nok trykk. Det må derfor inkluderes en
pumpestasjon som gir trykkøkning på rundt 20 mVS, a vhengig av hvordan boliger og basseng legges i
terrenget.

Løsningen vil gi en sikrere brannvannsforsyning og gi de fleste abonnentene vann selv om strømmen
er borte.

For en slik løsning kan det være mest hensiktsmessi g å plassere trykkøkningsstasjonene i HB204
Harehaugen og benytte vannledningen 110 mm i Hareha ugveien. Det må da legges ca. 145 m med ny
vannledning fram til Bølgenveien.

Avløpsløsning

Spillvannsledningen i fra Bølgenveien og ned Hareha ugveien har god reservekapasitet. Også
avløpsledningene videre nedover i systemet har god kapasitet. Det kan dermed legges avløpsledning i
felles grøft med vannledningen fra utbyggingsområde t og fram til Bølgenveien.

Overvannshåndtering

Det er god avrenning fra utbyggingsområdet og det b ør legges opp til lokal overvannsdisponering.
Dette vil sikre at vannforholdene i området ikke en dres vesentlig, samtidig som overvannsnettet lenger
ned i Haugsbygd ikke belastes.

Overvann fra boliger antas disponert lokalt på tomt a. Overvann fra veger og plasser vil det være
aktuelt å fordrøye og infiltrere så langt det er mu lig og evt. etablere «overløp» via overvannsledning til
bekk i nærheten. Detaljert overvannsløsning vurdere s nærmere i den videre prosjekteringen.

Kostnader
Ledningsanlegget i Harehaugveien er sannsynligvis e t privat anlegg der en kan bli avkrevd
anleggsbidrag som evt. kommer i tillegg til kostnad er angitt under.

Det er delvis grusvei fra krysset Harehaugveien/Bøl genveien og frem til utbyggingsområdet.
Asfaltering av veien etter etablering av ledningsan legget er ikke inkludert. Kostnader for
ledningsanlegg inne i utbyggingsområdet er ikke ink ludert.
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Alt. A - Forsyning fra ny trykkøker Lostajet Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ny trykkøker Lostajet 800 000

Ledningsanlegg V 260 2 700 702 000
Ledningsanlegg V + SP 470 3 300 1 551 000
Sum 3 053 000

Alt. B - Forsyning fra oppdimensjonert trykkøker
Gjermundbo - ny vannledning langs Bølgenveien

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ombygging trykkøker Gjermundbo 300 000

Ledningsanlegg V 1020 2 700 2 754 000
Ledningsanlegg V og SP 470 3 300 1 551 000
Sum 4 605 000

Alt. C - Forsyning fra ny trykkøker Harehaugen -
høydebasseng i boligområdet med lokal trykkøker

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ny trykkøker i HB 204 Harehaugen 300 000

Ledningsanlegg V 145 2 700 391 500
Ledningsanlegg V og SP 470 3 300 1 551 000
Lokalt høydebasseng 200 m3 med trykkøker 4 500 000
Sum 6 742 500

Tabell 1. Kostnader for aktuelle løsninger, ekskl. mva.

Vurdering av løsninger
Alle løsninger vil kunne gi forsyning med tilfredss tillende kapasitet for vannforsyning til det aktuel le
boligområdet.

Alle husstander langs aktuell trase, med egne slams killere og borevann, vil som følge av nytt nett ha
muligheten til å koble seg til kommunalt nett. Det er rundt 15 husstander som da relativt enkelt kan
koble seg på avløpsnettet, og for så vidt også til vannledningsnettet om ønskelig. Ledningsanlegget vi l
også kunne benyttes av nærliggende arealer som er a ktuelle for omregulering til boligformål.

Alternativ A og B vurderes som mest aktuelle løsnin ger. Løsning B vurderes ha noen fordeler da man
bl.a. unngår pumping i serie. For å ivareta vannfor syning også ved strømbrudd kan det være aktuelt å
etablere nødstrømsaggregat ved Gjermundbo trykkøker .

Løsning C innebærer et lokalt basseng som ligger ba re 30 m høyere enn eksisterende høydebasseng
Gjermundbo og vil uansett kreve lokal trykkøkning. Denne løsningen vurderes som minst aktuell.

Aktuelle løsninger bør drøftes nærmere med kommunen .

F02 2017-02-14 For bruk Eirik Bjørn Tore Fossum Eirik Bjørn

B01 2017-01-11 For oppdragsgivers kommentar Eirik Bjørn Tore Fossum Eirik Bjørn

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opp havsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det for mål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopie res eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekni ng enn formålet tilsier.
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Utarbeidet av Peter Aall Simonsen, dato: 5. juni 2015 
 

 

1 Sammendrag 

 

Forslagstiller ønsker å omregulere deler av knestangsskogen Gnr 128, Bnr. 6 til tomter for boligformål. 

 

Området er svært godt egnet til boligformål: 

 Tomter med flott utsikt grensende til natur mot nord og øst 

 Bussholdeplass ikke langt unna 

 Kort vei til Haugsbygd med barne- og ungdomsskole, dagligvareforretning, legesenter, kirke 

og frisør 

 Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med turområder, skiløper, slalåmbakke, hopp, 

bademuligheter fisk mm 

 Det vil bli en fortsettelse av boligfeltet som går opp fra Haugsbygd skole langs Harehaugveien 

 Det er kort vei for tilknytning til infrastruktur som vann- og avløp, og strøm og det er etter det vi 

har bragt på det rene, tilstrekkelig kapasitet 

 Det går allerede vei frem til området 

 Ingen konflikt med landbruk og beslaglegger ikke dyrkbar mark 

 Omreguleringen skjer på en og samme eiendom og berør naboer i liten grad 

 Forslaget vil resultere i om lag 85 nye eneboligtomter og 35 rekkehustomter 

 Det er godt med ytterligere arealer (500 mål) på samme eiendom med lik karakter som kan 

omreguleres ved behov for fremtidige utbygginger 

 Kort og godt; tomtene vil være med på å skape et godt og attraktivt bomiljø  

 

2 Bakgrunn 

 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten er å skape et godt og attraktivt boligområde med blandet bebyggelse av eneboliger og 

rekkehus med friarealer i mellom. Rundt området vil det være skog og natur. Veien inn vil være uten 

gjennomgangstrafikk og bilkjøring vil begrenses.  

2.2 Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”/ ”profil” 

Planens identitet og profil er gode tomter som legger til rette for et godt og attraktivt bomiljø for barn, 

voksne og eldre.  
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2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 

Frances Simonsen, eier av Knestang gård G. nr 128, B. nr. 6, ønsker å regulere en del av 

eiendommen om til boligformål. Forslaget fremmes av eiers barn, advokat Peter Aall Simonsen og 

sivilarkitekt Elise Simonsen. 

2.4 Tidligere vedtak i saken 

Det er ingen tidligere vedtak i saken. 

2.5 Utbyggingsavtaler 

Det er ingen utbyggingsavtaler, eier står selv for utbyggingsforslaget. 

2.6 Krav om konsekvensutredning  

Se punkt 7 nedenfor hvor konsekvensutredninger behandles nærmere. 

 

Kart over område som vil søkes omregulert 

 
Lokalisering av området, som foreslås utbygget, i forhold til senter av Haugsbygd 
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3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

 
 

4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  

Området er i gjeldende kommuneplan benevnt som; LNF-område uten bestemmelser om spredt 

bebyggelse. 

Forslagstiller er klar over at forslaget i utgangspunktet kommer utenfor pågående 

kommuneplanprosess, men omregulering tar tid og skal arealet stå klart som tomter innen rimelig tid 

og i tide for å møte en økt etterspørsel som følge av Ringeriksbanen, er det blitt vurdert at 

omreguleringsprosessen bør starte nå.  

Kommunevalget til høsten vil kunne føre til justerte politiske retninger og en gjennomgang av den 

eksisterende kommuneplanen. 

Kommuneplanen beskriver at et av hovedmålene for arealutvikling i kommunen er at "Nye 

utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområdet". 

Det foreslåtte området ligger i tilknytning til Haugsbygd med de fasiliteter og infrastruktur som er 

tilhørende.Området Havna-Hemskogen (reguleringsplan 202) er et nylig regulert boligområden i 

Haugsbygd. Havna – Hemskogen ligger ca 2 km fra senter Haugsbygd. 

 
Utsnitt av Haugsbygd fra kommuneplanens arealdel 
Gul: Bolig område, nåværende 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger ikke noen eksisterende reguleringsplan over området som foreslås omregulert. 
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4.3 Tilgrensende planer 

 

Gjeldende reguleringsplan for Haugsbygd: 
Mørk gul: Bolig/ konsentrert småhusbebyggelse 
Lys gul: fritt liggende småhusbebyggelse 
Lys grønn; jord og skogbruk 

 

Reguleringsplanen viser regulert bebyggelse helt frem til grense mot område som foreslås omregulert 

for boliger. 

4.4 Temaplaner (bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og 

reduksjon av klimagassutslipp. Fra Ringerike kommunes hjemmeside. 

Ringerike kommune har en Energi- og Klimaplan: 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Energi-og-klima/Energi--og-klimaplan/ 

Her er kommunens mål for klima og foreslåtte tiltak for å oppnå disse skissert. 

Boligene som planlegges skal bygges i henhold til tekniske forskrifter, dvs de vil være moderne boliger 

som er energieffektive ved at de er godt isolerte og tette, i tillegg til at de vil ha balansert ventilasjon. 

Ved balansert ventilasjon vil tradisjonell utlufting gjennom vinduer/ dører, hvor varme også slippes ut, 

ikke være nødvendig. Disse husene vil ha mindre behov for oppvarming enn eldre boliger og dermed 

lavere energibruk. 

Ved at det er mange boliger som skal bygges kan det være økonomisk gunstig å investere i felles 

oppvarmingskilde, herunder varmepumpe; enten fra jordvarme eller fjellvarme (bore). 
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Det er ingen planlagte traseer for fjernvarme til Haugsbygd for øyeblikket. 

Det er pr. i dag flere ladepunkter rundt i Hønefoss for el-biler. Haugsbygd og det foreslåtte boligfeltet 

er dermed et område som er attraktivt for el-bil brukere. 

Ringerike kommune har mål tilknyttet Hønefoss’ grønne struktur beskrevet i dokumentet ’Grønn 

Plakat’. Selv om Haugsbygd ikke er del av Hønefoss by, er mange av elementene som er beskrevet i 

dokumentet relevant også for Haugsbygd og det foreslåtte boligfeltet. 

Dette gjelder tilgjengelighet av lekeplasser i nærhet av boliger, tilgjengelighet til grønt områder og 

turstier (rekreasjon). 

 

Det foreslåtte boligfeltet vil ha lekeplasser i ulik størrelse og innhold innad i feltet, turstier direkte fra 

feltet ut i skogen i tillegg til utsikt og landskapstilhørighet til skog og fjell. 

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

Ringeriksbanen er under prosjektering og strekningen er med i Jernbaneverkets Handlingsprogram 

2014-2023 (basert på Nasjonal transportplan), hvor regjeringen har vedtatt følgende: 

(i) Banen skal gå fra Sandvika til Hønefoss 

(ii) Banen er en del av intercity-utbyggingen 

(iii) Banen skal følge framdriftsplanen for intercity-utbyggingen 

(iv) Banen skal bygges med dobbeltspor og for hastigheter inntil 250 km/t 

(v) Banen skal ha byggestart så fort som mulig 

(Fra Wikipedia, sjekket med Nasjonal transportplan 2014 – 2023) 

Den nye Ringeriksbanen vil knytte Hønefoss og Ringerike nærmere Oslo, som igjen vil bety at 

Ringerike vil ha en økning i popularitet som boområde for personer som jobber eller studerer i Oslo. 

 

5  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

5.1 Beliggenhet 

(a) Beliggenhet  

Området som ønskes omregulert ligger i av Knestangskogen ca 1,7 km nord for senter av 

Haugsbygd. Adkomst til Haugsbygd ned Harehaugveien. 
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(b) Avgrensning og størrelse på planområdet 

Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet begrenses av naturlige bratte skråninger og 

nabotomter. Det planlegges satt av areal for lekeplass og fellesareal.   

Det antas at det vil være areal for å utvikle om lag 100 eneboligtomter, alternativt 85 

eneboligtomter og om lag 30 rekkehustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier, 

parkering, barnehage og friareal.  

Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert rundt tun og langs høydekurvene.  

Fra Harehaugveien og bort til aktuelle areal er det allerede bygget ut en god del boliger. Man vil 

således få til en utbygging som arronderingsmessig vil fremstå som en fortsettelse på boligfeltet 

som strekker seg fra Haugsbygd opp langs Harehaugveien.  

Det er ca 1700m fra det foreslåtte boligområdet til Haugsbygd med skoler, kirke, legesenter, 

butikk og frisør.  

Området er meget godt egnet for boligformål – lyst, vestvendt, utsikt, turområde i umiddelbar 

nærhet og vei helt frem.  

 

 

  
 Skravert areal viser område som foreslås omregulert 
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 Område som foreslås omregulert sett i sammenheng med senter av Haugsbygd 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området består i dag av skog. Skogen bak Knestang gård, som er på overkant av 600 mål, strekker 

seg i hovedsak østover og opp over Knestangåsen. Mot øst grenser den til Torpveien og mot syd går 

den nesten ned til Harehaugveien. Det går allerede en vei fra Harehaugveien og inn i skogen fra syd 

hvor det allerede ligger to eneboliger.  

 

5.3 Stedets karakter 

(a) Struktur og estetikk/ byform 

Området består i dag av skogslandskap. 
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Fotografi i lysning i eksisterende skog 

 

(b) Eksisterende bebyggelse 

Det er tilgrenset bebyggelse bestående av en blanding av eneboliger, rekkehus og noe 

leilighetsbebyggelse nærmere senter av Haugsbygd. 

 

 

Eksisterende hus på Torp inntil området 

 

 

Eksisterende boligfelt Haugsbygd; Hagaringen, Ingjerdinga 

 

5.4 Landskap  

Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt, Knestangåsen er en vulkanrest. 
 
Det er ingen registrerte arkeologiske funn i området eller miljøregistreringer.  
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Flyfoto med koter 

Område som foreslås omregulert avgrenset med rød linje. 

 

(a) Topografi og landskap 

Terrenget som foreslås omregulert er forholdsvis flatt. 

Kotehøyde 305 til 350 (høyeste topp), største delen av arealet ligger på omtrent kote 335. 

Senter av Haugsbygd ligger på omtrent kote 210. 

(b) Solforhold 

Området ligger høyt og fritt, delvis syd- og vestvendt. 

(c) Lokalklima 

Området har et normalt klima for kommunen; verken spesielt utsatt for vind eller kulde. 

(d) Estetisk og kulturell verdi 

Det er ikke registrert noe av spesiell estetisk eller kulturell verdi. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kjente. 
 
5.6 Naturverdier 

Det er ingen kjente særskilte naturverdier utover normal skogmangfold. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Området er i dag privat skog og brukes i noen grad til turgåing. 

5.8 Landbruk 

Det er begrenset areal mot dyrket mark, og selve arealet består kun av skog. 

5.9 Trafikkforhold 

Det er svært lite trafikk i området 

(a) Kjøreatkomst  

Kjøre atkomst er fra Harehaugveien og deretter Torpveien. 

Torpveien er en privat vei som ikke er asfaltert. 

(b) Vegsystem 

Det er privat vei det siste stykket. 

(c) Trafikkmengde 

Det er liten trafikkmengde. 

(d) Ulykkessituasjon 

Det er ingen særlig kjente ulykkesstrekninger eller problemstillinger tilknyttet trafikk rundt Torp. 

(e) Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Veien i området tillater kun lav fart og trafikk som hensyn tar myke trafikanter. 

(f) Kollektivtilbud 

Det er busstopp ved krysset Harehaugveien og Bølgenveien, ca 460m fra området. 

5.10 Barns interesser 

Av barns interesser som kan påvirkes av en utbygging er det ingen kjente. 

5.11 Sosial infrastruktur 

(a) Skolekapasitet 

På barne- og ungdomsskole på Haug er det etter kapasitet for flere barn. Dessuten vil ny skole 

nærmere Hønefoss frigi kapasitet på Vang skole. 

(b) Barnehagedekning 

Det er antatt at barnehagedekningen for Haug er for øyeblikket tilstrekkelig, en utbygging på 

Torp vil inkludere planlegging av ny barnehage. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Det vil legges opp til normal tilgjengelighet i tråd med gjeldende regelverk. 
 

5.13 Teknisk infrastruktur 
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(a) Vann og avløp 

Det ligger eksisterende vann og avløpsledninger frem til Harehaugveien/ Bølgenveien.  

(b) Trafo 

Det er ingen trafoer på området, men størrelsen på omreguleringen og strømbehovet krever 

ingen større, generelle investeringer i nye linjer eller trafoer i nettområdet ut over det som må til 

for ås trekke strøm inn på området. 

(c) Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Stedet er lite egnet for fremføring av fjernvarme, men ny bygningsteknologi og tekniske krav 

medfører at oppvarmingsbehovet i nye bygg er lavt. 

5.14 Grunnforhold 

Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt. Knestangåsen er en vulkanrest. 

(a) Stabilitetsforhold 

Området ligger på stabile grunnforhold 

(b) Ledninger 

Det ligger ikke ledninger over området. 

(c) Evt. Rasfare 

Ingen. 

5.15 Støyforhold 

Området er ikke utsatt for støyforurensning. 

5.16 Luftforurensing 

Området er ikke utsatt for luftforurensning. 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

(a) Miljøkonsekvenser 

Ingen kjente. 

(b) Støy 

Ingen kjente. 

(c) Naturmiljø og biologisk mangfold 

Normal skog, ingen kjente særlige forhold. 

(d) Naturmangfold loven 
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Det antas ikke at omreguleringen vil ha noen betydning utover det normale for miljøet og 

naturmangfoldet. 

(e) Annet 

Det er ikke avdekket andre aktuelle ROS-temaer. 

(f) Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 

Området må undersøkes med hensyn til dette. 

(g) Flomfare 

Da området ligger høyt er det ingen fare for flom. 

(h) Vind 

Området er ikke utsatt for vind utover det normale på Ringerike. 

(i) Støy 

Arealet er ikke eksponert for støy eller luftforurensning, det er heller ikke forurensning i grunn. 

(j) Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Ingen. 

(k) Beredskap og ulykkesrisiko 

Normal brann og politiberedskap som for Haugsbygd. 

(l) Andre relevante ROS tema 

Ingen avdekket. 

5.18 Næring 

I dag er den eneste næringen på arealet skogsdrift. 

5.19 Analyser/ utredninger 

Ingen. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 Planlagt arealbruk 

Totalt areal på området; ca 143 mål. Arealoppsett: 

 

Type areal  Antall enheter Snittstørrelse BTA Totalt 

Enebolig  
Alternativ 1 

100 160m2 16 000m2 

Rekkehus  
Alternativ 1 

0 130m2 0m2 

Enebolig  
Alternativ 2 

85 160m2 13 600m2 

Rekkehus  35 130m2 4 550m2 
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Alternativ 2 

Barnehage bygg 1  500m2 

Friareal 2  5 000m2 

 
 
 

 
 
Kapasitet/ tetthetsstudie (stilistisk forslag til løsning, endelig løsning vil være bearbeidet): 
 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

Arealet som foreslås omregulert foreslås regulert for boliger, småhusbebyggelse, barnehage, friareal 

og veier.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert langs høydekurvene. 

Det vil være en mix av eneboliger og rekkehus. Rekkehusene planlegges med mindre tomter men 

med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek og utfoldelse på egen 

tomt. 
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Skissestudie av foreslått boligfelt på Torp; grønne felles friområder, stier til skogen. 
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Bilfritt rekkehusbebyggelse rundt felles tun, N. Torp, Giskehagen Oslo 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Det vil bli foreslått at maks mønehøyde skal være 9m. 

6.3.2 Grad av utnytting) 

Utnyttelsesgraden forslås at skal være maks 25 % BYA for eneboliger, 20 % BYA for 2 mannsboliger 

og 18 % for rekkehus. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det vil ikke bli foreslått at deler av arealet skal reguleres for næring. 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
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Fordelingen av boliger foreslås å være ca 100 eneboliger være alternativt ca 85 eneboliger og 30 

rekkehus. 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det vil være gode tomter, friarealer, luftig og trafikkstille område med høy bokvalitet. 

 

6.5 Parkering 

(a) Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

Parkeringsbehov for de nye boligene ivaretas med krav om minst to biloppstillingsplasser per 

boenhet på egen tomt, og krav til en oppstillingsplass til sekundærleilighet. 

 

For rekkehus avsettes det 1 parkeringsplass i garasje og 1 parkeringsplass på felles 

parkeringsplass som vil ligge ved veien. Rekkehus områdene er tiltenkt lagt i et bilfritt område 

rundt tun. 

(b) Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

Det planlegges ingen avvik.  

(c) Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Se bokstav (a) over. 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  

Det går veier helt frem til området. Det er om lag 460 meter til bussholdeplass. 
 
6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 
Boligene skal ha adkomst fra den eksisterende Torpveien, som planlegges utbedret og muligens lagt 

noe om for å oppnå enn mindre bratt adkomstvei fra hoveddelen av Torpveien. Denne veien eies 

delvis av tiltakshaveren selv. 

Alternativt vurderes det ny adkomst vei fra Harehuagveien og ny vei over G.nr. 130, B.nr. 5, dersom 

eier av denne tomten også ønsker/ har mulighet til å omregulere tomten til boliger.  

6.7.2 Utforming av veger 
(a) Bredde og stigningsforhold 

Veien gjennom boligfeltet planlegges med fartsgrense 30km/t. 

Veitype A, 5m bredde (Asfaltert bredde 4 m med 0,5 m grusskuldere), i tillegg planlegges det 

fortau langs hovedsløyfen gjennom boligfeltet. 

Veiene planlegges lagt langs høydekurvene for å holde stigningsforholdene til et minimum. Max 

stigning 8 %. 

(b) Avvik fra vegnormalen beskrives 

Ingen planlegges. 
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6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Veier og infrastruktur planlegges opparbeidet simultant, men salg og oppføring vil skje suksessivt. 

6.7.4 Varelevering  
Ettersom det ikke foreslås næring i området vil det ikke være nødvendig å hensynta varelevering. 

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

For å sikre tilgjengelighet for gående og til dels syklende vil det bli bygget fortau langs hovedsløyfen 

gjennom boligfeltet. 

 

Når det gjelder eksisterende forhold for gående og syklende opp langs Harehaugveien er det slik at 

fortau stanser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved 

bussholdeplassen) er det etter vårt skjønn temmelig greit teknisk og økonomisk å anlegge fortau hele 

veien på høyre side (langs nordsiden) av veien sett fra Haug. Grunnen langs veien tilhørere 

kommunen. Det er ikke behov for sprenging ettersom det er fall på denne siden av veien, kun behov 

for utfylling. Vi vil mene at et slikt fortau vil være positivt for alle de som allerede bor langs 

Harehaugveien, Bølgenveien, nordre del av Haugsbygd. Også for de som bor på sørsiden av 

Harehaugveien er det raskere å gå og sykle langs denne i stedet for å gå på småveiene inne på feltet. 

Veien er allerede to-bils bredde og anleggelse av fortau vil ikke gå på bekostning av den. 

 

             

Harehaugveien sett oppover mot busstopp ved avkjørsel Hagaringen. 

Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Veiene inn på feltet planlegges eid av tomtekjøpere. Tomtekjøpere vil bli medlem av veilag som i dag 

drifter det siste stykket privat vei fra kommunal vei frem til feltet. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det er ikke planlagt offentlige anlegg i eller i nærheten av området. 

6.9 Miljøoppfølging 

(a) Miljøtiltak 

Ingen særskilte behov som er avdekket. Det vil legges opp til luftige tomter og begrenset med 

trafikk inn på området. 

6.10 Universell utforming  
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(a) Beskrive hvilke krav som er stilt  

Gjeldende regelverk legges til grunn. 

(b) Hvordan universell tilgjengelighet skal løses 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så utformes etter prinsippene om universell utforming. 

Adkomstveien, Torpveien, planlegges lagt noe om for å oppnå en slakere stigning. 

Noen få av tomtene er delvis bratte, men veiadkomst til disse planlegges å legges på nivå med 

inngangsnivå. Hus og veier legges langs høydekurvene. 

6.11 Uteoppholdsareal 

(a) Privat og felles uteoppholdsareal 

Enebolig tomtene vil være relativt store; 0,8 – 1,1 mål. Rekkehusene planlegges med noe 

mindre tomter men med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek 

og utfoldelse på egen tomt. Boligfeltet ligger inntil skogen, for fritidsbruk av alle beboere.  

(b) Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Disse planlegges å være romslige og vil fremkomme av endelig plan. 

(c) Lekeplasser 

Det er i tillegg avsatt et større felles lekeområde; ca 5 mål, i området som antas har vært 

vulkantopp. Området ligger sentralt i feltet og er delvis flatt og delvis kupert for variert lek og 

ballspill. 

(d) Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer 

Ingen avvik planlagt. 

(e) Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Eksisterende vegetasjon består av skog og tilhørende naturlige skogsplanter. Skogen vil bli 

fjernet for å muliggjøre utbygging, men felles areal; felles lekeplass, rekkehus tun og veikanter 

vil bli opparbeidet med beplantning. 

(f) Offentlige friområder 

Området ligger godt tilgjengelig til offentlige og private friområder. Feltet ligger inntil privat skog, 

Knestangskogen, med turstier. Ringkollen med slalåm, hopp, skiløyper, turgåing, fisking etc. 

(man kan stå på ski ned til boligfeltet fra Ringkollen) ligger ca 7km unna med bil, 3,5km via stier. 

I senter av Haugsbygd ligger idrettsbane. 

(g) Arealstørrelse 

Husene vil ligge i størrelsesordenen 140 til 180 kvm og rekkehusene på 120 til 140 kvm igjen 

avhengig av tomtestørrelsen. 

(h) Turveier 

Det vil gå adkomstveier, gangveier og stier inne på området foruten stier i skogen rundt. 
 



 21 

(i) Atkomst og tilgjengelighet 

Arealet har god tilgjengelighet til Knestangskogen. Tomtene vil ligge max 300m til felles 

lekeplass i senter av boligfeltet. 

(j) Sesongbruk 

Det er helårsboliger som søkes omregulert til. 

(k) Andre uteoppholdsarealer 

Det er ikke behov for ytterligere uteoppholdsarealer enn det så langt er redegjort for og som vil 

sikre godt med plass for alle, også lekeplasser, gangveier og tilgrensende skog 

/rekreasjonsområde. 

(l) Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Planforslaget vil ha forslag til utomhusplan. 
 
Det vil vurderes om salg av tomter og utbygging bør skje sekvensielt eller ikke. Dette vil det tas 
standpunkt til i forbindelse med endelige planer.  
 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Om man omregulerer 100 mål anslås det at det årlige inntektstapet for gården vil være under NOK 

10.000. Den årlig netto tilvekst som kan hugges i hele skogen som tilhører gnr 128 bnr 6 som er på 

om lag 600 mål skog er om lag 300 kbm. Det er årlige tapet vil m.a.o. være på ca. 50 kbm. Med en 

nettoinntekt på NOK 150 pr kbm, blir tapet 7.500 før skatt. Følgelig har inntekten fra skogsdriften 

svært lite å si for gården.  

 

Det er intet dyrkbart areal på området i dag, og arealet tilgrenser kun begrenset (mot syd og øst) 

dyrket mark. 

6.13 Kollektivtilbud 

Fra feltet er det kort vei til busstopp (ca 460m) ved Harehaugveien/ Bølgenveien, hvor buss kjører til 

Hønefoss. 

6.14 Kulturminner 

Det er ingen kjente kulturminner i området som foreslås omregulert. Pilegrimsleden går på Torpveien 

østenfor området, men går ikke inne i området og vil såldes heller ikke berøres av omreguleringen. 

6.15 Sosial infrastruktur  

Ingen særskilte merknader eller planer utover det som ellers kommer frem av beskrivelsen av 
planforslaget. 
 
6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

(a) Vann og avløpsnett 

Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger frem til Harehaugveien/ Bølgenveien. 
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Disse skal for øyeblikket ha kapasitet. Det må undersøkes i detalj om de har tilstrekkelig 

kapasitet til å tilkoble hele det aktuelle felt. Detaljer rundt dette vil bli bestemt når VA- anleggett 

bli prosjektert. 

 

Vi har innhentet uforpliktende overslag som viser at det er beskjedene kostnader knyttet til 

tilstrekkelig vann og kloakk til området. 

 

Eksisterende boliger i Torpveien har slamavskiller/ septiktank. 

(b) Strøm 

Det går ingen høyspentlinjer i gjennom boligfeltet, oppmåling på kart viser at det er 520m fra 

høyspentlinje til nærmeste tomt på feltet. Dette vil dermed ikke gi noen risiko. 

 

Tilknytning til strømnett anses ikke som større enn at det er samfunnsmessig/ 

utbyggingsmessig lønnsomt. 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Avfallshåndtering fra boligene vil planlegges i forhold til det kommunale systemet. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det er ikke avdekket noe behov, men vil være et tema i forbindelse med konsekvensutredningen. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Se punkt 6.11 (l) over. 

7 Konsekvensutredning 
 

Vi viser til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014 nr 1726. vedlegg III og IV som omfatter 

hva som skal beskrives og vurderes i forbindelse med konsekvensutredningen. Ettersom 

omreguleringen verken berører vassdrag, jordbruk, urskog, særskilte naturtyper eller lignende, er en 

rekke av utredningstema nevnt i forskriften ikke særlig relevante.  

 

Vår vurdering er at følgende temaer kan være relevant å beskrive nærmere: 

 Kulturminner og kulturmiljø – avdekke om noen berøres 

 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven – avdekke om noen berøres. 

 Forurensning – som følge av omreguleringen 

 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger – behov og beste løsninger 

 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
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Aktuelle temaer er allerede berørt i foreliggende dokument slik at vi oppfatter at aktuelt 

utredningsprogram i hovedsak vil gå ut på å undersøke, vurdere og planlegge nærmere slik at alle 

relevante fakta kommer på bordet og reguleringsmyndigheten har et godt grunnlag for å ta standpunkt 

til forslaget. 

 

8 Avsluttende kommentarer 

 
Forslåtte omregulering vil føre til et attraktiv og godt boligområde med god beliggenhet.  
 
Vi vil gjerne møte kommunens representanter og legge frem og forklare nærmere om forslaget. 
 
Dato, sted 
Revidert 16.12.2015, Oslo 
 
 
 
Navn (forslagsstiller/ konsulent) 
Peter Aall Simonsen og Elise Aall Simonsen 
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Klage på grovsiling - sak 30 – Boligtomt, Harehaugveien, Haugsbygd 
 
Tomt 130/51  
Arealstørrelse ca. 1,8daa og er tilpasset en bolig.  
Det er ikke 10daa for flere boliger som oppført i avslag. Jeg tror dere har forvekslet min søknad med nabo- tomt 131/63. 
 
Lokalisering 
Tomt utskilt og godkjent for boligbygging i 1965 (se vedlegg). Tomten ble godkjent for boligbygging samtidig med bebyggelse som grenser til tomten. 
 
Infrastruktur 
Adkomst er gitt og en forutsetning for vedtak, se vedlagte utskrift fra møtebok Ringerike Bygningsråd. 
Det er sammenhengende G/S til Hønefoss med tilkomst fra Harehaugveien ut på G/S langs Hadelandsveien. 
Det er kort gangavstand til busstopp i Harehaugveien, med fast bussforbindelse til Hønefoss. 
Det i dag kommunalt avløpsnett som er ført frem til 3043/1 ved avkjøring til Torpveien. Det er tatt et privat initiativ til å føre frem V/A til eksisterende 
boliger i området. Min tomt 130/51 er en del av disse planene. 
 
Landskap, natur og kulturmiljø 
Det er ikke høy bonitet på tomten. Det er ingen sti eller bekk over tomten. Se vedlagte kopi fra Vedtak om godkjenning til boligformål, av tomt130/51 sak 
443 fra Buskerud landbruksselskap, Drammen, 17.juni 1965. 
 
 



På dette grunnlag ber jeg at tomten blir regulert som for nabobebyggelse, og godkjent i ny kommuneplan for bygging av en enebolig som tidligere vedtatt i 
1965. 
 
 
 
Vedlegger: 
Nr1        -              1side     - Situasjonskart m/inntegnet eksisterende infrastruktur. 
Nr.2       -              2sider    - Utskrift av møtebok 
Nr.3       -              4sider    - Konsesjon 
Nr.4       -              3sider    - Målebrev fra 1966 

 

Vennlig hilsen 

 
Erik Skogmo 

 

Mesterbygg Ringerike AS 

Adresse: Tyrimyrveien 2, 3515 HØNEFOSS  

Postadresse: PB 1146, 3503 HØNEFOSS  

Telefon: 32 12 03 20  

Mobil: 95 81 00 29 

Telefaks:32 12 66 07 

erik@mesterbygg-ringerike.no 

 
 
 
 
 
 























Espen Sola & Tove Smerud
Hvalsbruveien 30
3525 HALLI NGBY
Ttf92425259
esoensola 5 B (ô email, com

Ringerike kommune
v/Areal og planavdelingen
post@rineerike.kommune.noæ

Hallingby, 23. august 2077.

Dokid:
1 7069991
(14lee5-181 )
lnnsigelse "innspill på utlagt arealplar

sAK - I N NSTGETSE/I N NSPI LL pÅ UTTAGT AREATPLAN FOR GNR 273, BNR 45 - SOM

GRAV- OG URNEIUND.

Vi viser til utlagt høringsforsìag hvor vår eiendom 273 /45 er lagt inn som grav- og

urnelund. Dette motsetter vi oss kraftig og vi vil vurdere å engasjere advokat hvis ikke
forslaget blir trukket tilbake og tilbakeført som LNF-område.

Grunnlag for vår innsigelse:
På slutten av 70-tallet ble det fraskilt et område fra gården vår på ca 4,5 da for utvidelse
av eksisterende kirkegård.

Ca2008/2009 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke. Dog ble dette endret og

kirkestuen ble planlagt oppsatt på fremtidig areal beregnet for grav- og urnelund. Vi

protesterte med grunnlag i at dette ville påvirke at vi trolig måtte avgi enda mer grunn

til kirkegård utover de 4,5 da som allerede var avgitt.

Vi og våre naboer Simarud ble da på befaring beroliget med at det ikke var behov for
noen utvidelse av kirkegården. Kirkeverge Kjetil Gjærde opplyste da at det var over 400

ledige gravplasser/urneplasser på Hval kirkegård, I tillegg så ble flere av gravplassene

omgjort til urneplass; dermed enda flere ledige plasser. Denne samtalen ble også hørt
av Elsa Lill Piltingsrud Strande; da menighetsrådet/byggekomiteen, nå sitter hun i

arealplan-utvalget.

Da vi fikk denne bekreftelsen, så stolte vi på at så ble tilfelle; ingen behov for utvidelse

Da så kirkestuen skulle utvides i 2014, så fikk vi den samme beskjeden. Vi var da også

bekymret i og med at forlengelsen av kirkestuen berørte areal for fremtidig urnelund.

Vi begynner derfor å mistenke at menighetsrådet/kirkevergen her har spilt på 2

strenger; sikret seg bygging av kirkestue og utvidelse av denne med beroligende
bekreftelse om at dette ikke berører et behov for utvidelse. For deretter når dette er
bygget, å legge inn i arealplanen at det er et behov for mer areal likevel'



Hva gjelder en eventuell muslimsk kirkegård, så skal det dog opplyses at jorda på bnr 45

i flere generasjoner er brukt til spredning av grisegjødsel ifb med dyrking av ulike
matprodukter på gården.

Hvordan vi ble oppmerksom på endring fra LN F-område til grav- og urnelund
Vi viser til vedlagte sØknad av t8. LL.201"6 v /Boligpartner og vedtak på denne sØknad i
Miljø- og arealplanutvalget den 16.01 .20L7 - sak03/L7. I forbindelse med denne

behandlingen, ble vi gjort oppmerksom på at 273 /45 var tiltenkt omregulert til grav- og

urnelund.

Hvis ikke denne sØknaden var blitt sendt inn, så hadde vi ikke blitt varslet om forlaget til
omreguleringen av 273/45 av Ringerike kommune i særskilt brev. Det kreves at man

aktivt iølger med på et generelt varsel for hele kommunen med en 9-dagers frist på

innspill (76.- 25.8.1 7). Dette er meget betenkelig fremgangsmåte og "overkjøring" av

privat eiendomsrett.

Vi forbeholder oss retten om å komme med flere innspill.

Mailkorrespondansen vdr befaring med kirkevergen, Piltingsrud Strande med flere kan

;hvis nødvendig; fremlegges.

Med hilsen

& Tove erud
Eiere av gnr 273,bnr 45

Kopi: Adv. Harald H, Brørby
Arnfinn Baksvær, leder hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Turid Smerud Bråten
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BOLI GER

Ringerike kommune
Byggesak

Besøksadresse;Osloveien 67, 351 1 Hønefoss

Telefon: 41475443

Konto n¡: 2280 35 31890

Org,nr: 997 864 41"1

E-post: henning,gulbrandsen@boligpartner.no

Dato; lB.ll.201 (t

Dcling av eiendom Gnr.273, bnr. 45 - I{valsbruveien

Detvises til innsendt sølçnacl om deling aveienclom clatert 03.10,2016, samt kommunens

tilbakemelcling av 3 1. I 0. 16.

Som tidligere beskrevet ligger eiendom gff.273, bnr. 45 i et uregulert områcle, definert.sotn

Landbruk, natur og fi'iluftsområcle (LNF).
Fradeling, som er innsendt 03.10.2016, krever dispensasjon fia komnruneplanens $ 2.1, tillatelsc
til cleling jf. Jordlovens $ 12 og omdisponering av landbruksarealer jf. Jordiovens $ 9,

I Ringerike kommunes samlìrnnsdei vedtatt 30.04,2015 er det angitt at Hørefbss by skal være

motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom

byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal værc knytta til de prioriterte Iokalsarnfunna

for å styrl<e lokale tilbuct her. t tillegg til l{ønefoss er cle prioriterte lokalsamfunna

Haugsbygcl, Heradsbygdq Hatlingby, Nes i Ä.clal, Sokna og AsldTyristrancl.
Angjeldende område er avhengig av at dispensasjon innvilges i medhold av plan- og

bygningslovens $ 19-2.

I kommunens tilbakemelding av 3 1. 10. 1 6, etterlyses det begrunnelser for nt omsøkte

dispensasjon kan gis. Kommunens egen samfunnsdel nå kunne sies å iruleholde mange

nødvenclige og gode argumenter, men ânsvarlig søker øtrsker også å nev¡re områdets nærhet til
ulíke service denester.
Hallingby er et populært tettsted når det gielder tilflytting. Området har få boliger ti{ salgs, noe

som tyder på høy tilfreclshet hos innbyggeme. Nye boliger og tornter vil være et meget positivt

bidrag, for å fortsette den gode befolkningsveksten i lokalsamfunlet.

Sal<en ble sommeren/ høst 2016 ¡nuntlig korrespondert med Landbrukskontorct i Ringerike

kommune. Konespondansen ble oppfattet som meget positivt, med at Landbruksko¡rtoret støttet

ansvarlig søkers argumenter for fiadeling. Fradelingen gielder for en boligtomt nred et areal på I

daa,

Trfiirermester $andvold

Postadresse: Osloveicn07, 3516 Hønefoss
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I korresponclansen ble clet bl.a. nevnt områdets nærhet til slcole og service tjenester, samt
kommunetls satsning på Hallitrgby som et viktig livsl<raftig lokalsamfunn i kommunen.
Ansvallig søker er innforstått med at kommunens avclelinger ikke gjør saksbehandling over
telefon, nrtn reagerer på at konrmunens tilbakemelcling datert 31 .10. 16, strider sterkt mot de
signaler som tidligerc ble gitt.

Jordlovens $ I2 ourhandler delingsspørsmålet.
I love¡ls $ l2 angis bl.a. at cleling av eiendom som er nytta eller kan nyftes tìl jordbnrk eller
skogbruk må godkjennes av departementet.
Ved avgiørelse skal clet legges vekt på om delinga legger til rette for et tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket. Vr¡rderinga skal blanf annet ta hensyn til vern av arealressursene, om
delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre tíl dlifts- eller miljørnessige
ulemper for landbruket i ornrådet.
Ansvarlig søker lcan ikke se at tleling som lrer er søkt vesentlig l<an føre til cfuifts- eller
rniljømessige ulemper. Det anførcs i saken at noe av eiendommens arealer tidlígere er
omdisponert til kirkegård, i forbinclelse med plassmangel.
Om man i fremtiden skulle ha behov for ytterligere utvidelser av kirkegården, vil ikke denne
omsøkte tomten være aktuell, siden den ligger på rnotsatt side av adlcomstveien til <hoved
eiendommen>

Ansvarlig søker vil videre nevne $ l2 fietde lecld, som åpner for sarntykke til deling selv om
hensynene taler for avslag. Palagrafbn tolkes som et virkemiddel i områcler hvor konrmunen ild<e
ønsker nedgang i folketallet som kan svekke aktivitet og utvikling eller der hensynet er å holcle
oppe den bosettingen en allerede har i et område.
I fradelingsaker som denne vil ansvarlig søker anføre at lokal skjønnsutøvelse vil står som et
viktig moment. Tjenlig og variert bruksstruktur, lokale forlrolcl, samt ny bosetting for
befollaringsvekst vil etter ansvarlig søkers mening rnåtte vektlegges i en slik sal<.

Saken vil også trenge godkjenning til omdisponering etter Jordlovens $ 9, jf. g 12 annet ledd.
Når det gjelder forbudet mot omdisponering i Jordlovens $ 9, finner ikke ansvarlig søker dette
som noe absolutt forbud,
Det fiamgår av .lordlovens sS I anneÏ ledd al <Departemenlet kan ì særlege høte gi dispensasjon
dersoru det elter ei samla wrrdering av tílhø¡a rtnn at jordbruksinteressene bør vikct.n

I denne sal<en mener ansvarlig søker å ha anført en reklie tilstrekkelige og særlige gode grunner
til atjordbruksinteressene bør kunne vike.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at omsøkte dispensasjon vil være til ulempe for
landskaps-, natur- eller fril uftsverclier.
Dispensasjonen vurderes og ikke vesentlig tilsidesetter hestemmelsene det dispenseres fia, og
ansvatlig søker mener at fordelene må lcunne sies å være vesentlig støre enn nlempen.

f Scrndvold
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På vegne av hjemmelslraver ønskes saken behandlet i Hovedkomiteen for Miljø- og areal.

Med vennlig hilsen
Sandvold Boliger as

'þ*ñø-/-/Hennift Gulbrandsen
Tomteutvikler
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Tlf: 41 47 54 03

henning. gu I brandsen@bo I igpartner. no
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Saksprotokoll

Zzs/rs

Àrkivsaksnr .: 16/ 5245-7 Arkiv: GNR 273145
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Sak: 3/17

Saksprotokoll - Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Ilvalsbruveien

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

Fyll inn vedtaket isaken under demre linjenü

Hovedutvalget for miljø- og arealfolaltning viser til sølçnacl om deling av eiendom gmibnr 273/45

for boligformåI, til merknad fra nabo, til foreløpig svar dateft 31.10.2016, til innsendt

tilleggsclokumentasjon av ansvarlig sølcer dateft 22.11.2016, og til rådmannens saksfi'arnlegg;

1. Saken utsettes i påvente av en avklaring omlaing eiendommen og akfuell arealbrulc i revidert

kommuneplan,

Fyltirur vedtaket i saken over denne linjenô

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.01.2017:

Fyll inn behancllingen av saken uncler denne linjenú
Tor Bøhn fremmet forslag om rådmannens alternative forslag L
Arne Broberg û'enunet forslag om rådmanncns alternative forslag 2

Avstemming:

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Alternativ 1 og alternativ 2ble stilt mot hverandre.

Tor Bøhns forslag til alternativ I falt med I stemme (FrP),

Rådmannens alternative forslag 2, fiemmet av Broberg (H) og rådmannens forslag til vedtak

ble stilt mot hverandre.
Alternativ 2 ble vedtatt mot I stemme (V).

Fyll inn behandlingen av saken overf







Fra: Per Strande [per.strande1@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: froyshov@online.no [froyshov@online.no]; esepenper@gmail.com 

[esepenper@gmail.com] 

Sendt: 24.08.2017 18:52:42 

Emne: Kommentar til kommuneplans arealdel er vedlagt Per Strande 

Vedlegg:  

Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs 
behandling med svarfrist 25.8.2017. 

  

Undertegnede er berørt av planen ved at deler av min eiendom Gnr/bnr 96/1 ligger i Kragstadmarka, vedtatt 
i kommuneplan 28.6.2016. 

 

Område B_F8 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementet har på nåværende tidspunkt ikke 
godkjent at feltet B_F8 omdisponeres til boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å 
vurdere feltet B_F8 (og B_F12 som heller ikke ble godkjent) i forbindelse med kommunens pågående 
arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan 
arealene B_F8 og B_F12 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss. 

  

Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med 
kommunens ønske for kommunedelplanen for Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede. 

  

Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på 
begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig for å kunne utvikle sentrumsnære boområder med 
miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter. 

 

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at 
områdene B_F8 og B_F12 er avgjørende for å skaffe en tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av 
Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse 
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 -300 boenhetene som ligger i Krakstamarka 
nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F8 og B_F12 vil dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets 
føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel. 

  

Området B_F8 utgjør i overkant av 6 mål dyrka mark. Jeg ønsker å peke på at i 1999 ble hele området fra 
Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i 
planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med gjeldende JAV. 
(JAVen klassifiserer området til C som er definert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av 
disse 900 målene ble områdene fra Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan 
og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av kommunedelplanen i 
2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte 
områdene er ca 35 mål dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F12 til boligformål ikke 
gir nedbygging av dyrket mark i forhold til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV som gjaldt både da og 
gjelder nå. 

  



Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at B_F8 vil ligge nært opptil nødvendig infrastruktur som vei, vann avløp 
osv. Nærheten vil innebære at B_F8 vil kunne bidra positivt i fordeling av kostnader til infrastruktur. Hvis 
ikke B_F8 blir tatt med i kommunedelplan vil dette området ligge som en enklave inn i vedtatte boområde. 
Dette ansees som ugunstig fra et driftsperspektiv. Jeg mener B_F8 må inn igjen som boligformål i den 
videre behandlingen av kommuneplanenes arealdel som nå er til høring. 

 

Jeg imøteser den videre behandling av saken. 

  

Med vennlig hilsen 

Per Strande 

Gnr/brn 96/1 

Tlf 90822632 



Ringerike kommunne                                                                                                                                   

Areal- og byplankontoret 

I forbindelse med Kommuneplanens arealdel, høringsutkast mars 2017, vil vi minne om 

Krakstadmarka arealdel (vedtatt 28.06.2016 ),  

Vi  har følgende innspill. 

1. Vegforbindelse til Vesternbakken fra Krakstadmarka og bruforbindelse i retning 

Flerbrukshallen, vil være av stor betydning for videre utvikling av Hønefoss.                    

2. Vi vil henvise til mail fra Hanne og Kjell Baug 23. aug. 2017  vedrørende innspill til 

arealplanen for Krakstadmarka som vi sier oss enig i,  der også vi mener at B_F8 under 96/1 

tilhørende Per Strande bør inn igjen som boligformål i den videre behandling av 

Kommmuneplanens arealdel som nå er til høring.  

3. I kommuneplanens arealdel refereres det til kommunedelplanen for Krakstadmarka med 

eget kart og bestemmelser. I denne kommunedelplanen finner vi  Støalandet Sør.      

Støalandet Sør nr 605_341 er en egen reguleringsplan, godkjent 28.04.2011. På 

Kommunedelplan, Krakstadmarka (etter 2. gangs behandling 28.06.2016) er denne godkjente 

reguleringsplanen lagt inn som en del av "Krakstadmarka".  Videre var det lagt inn en 

byggegrense 50 m fra vannkant.                                                                                                                                                  

I Kommuneplanens arealdel (25.06.2017) pkt  8 - Forslag til planbeskrivelse (s 17, 18) er det 

en liste som viser hvilke reguleringsplaner  som fortsatt skal gjelde. Her finner en 605_341 

Støalandet Sør, "Detaljregulering", "Endelig vedtatt  arealplan". En ber derfor om at denne   

50 m grensen som går gjennom 4 regulerte tomter tas ut av kartgrunnlaget for Krakstadmarka. 

To av tomtene er allerede bebygd. 

 

MVH Per Strande                  Øystein Frøyshov                     24.08.2017                              

Gnr/bnr 96/1                          Gnr/bnr 97/12,63 
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