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Kommuneplanens arealdel revisjon 2017-2030 - Ringerike
kommune - innsigelser trekkes

Det vises til kommuneplanens arealdel 2017-2030 sendt på begrenset høring i 2017. Det vises
også til brev datert 09.07.2018 og til møte i regionalt planforum den 16.05.2018, samt til
fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring av 29.06.2017.

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens arealdel 2017-2030 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.05.-17.08.2017.

Fylkesutvalget fremmet innsigelse til to planlagte byggeområder på grunn av konflikt med
automatisk fredete kulturminner, jfr fylkesutvalgets vedtak pkt 6 i fylkesutvalgssak 66/17
Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel 2017 - 2030 offentlig ettersyn, behandlet
23.08.17:

6. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene B7 og N2 på grunn av konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

B7: 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.

Fylkeskommunen redegjorde i fylkesutvalgssaken hvordan innsigelsene kunne løses. Dersom
boligområde B7 tas ut ville innsigelsen til dette området bortfalle. Dersom grensen til
næringsområdet N2 trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien til
kulturminnet bevares, ville også innsigelsen til dette området bortfalle. Fylkeskommunen påpekte
at næringsområdet i all hovedsak må ligge på nordsiden av jernbanelinjen for at
opplevelsesverdien til kulturminnet skal bevares.
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Kommunens endringer i planen
Ringerike kommune har i regionalt planforum den 16.05.2018 bekreftet at de vil ta ut område B7
fra planen. Det vil da ikke langer være aktuelt å bygge ut boliger som vil komme i konflikt med
gravfeltet og kulturmiljøet på Tanberg. Område B7 var også utelatt da planen lå ute til begrenset
høring i perioden 01.06.-01.07.2018. Fylkeskommunen kunne da trekke innsigelsen til dette
området.

Ringerike kommune har videre i brev av 09.07.2018 bekreftet at de vil endre avgrensningen på
område N2 ved å trekke industriområdet vekk fra det automatisk fredete fangstanlegget slik at
industriområdet i all hovedsak blir liggende nord for jernbanelinjen i området. Opplevesesverdien
til dette kulturminnet vil dermed i stor grad bli bevart.

Buskerud fylkeskommune anser endringene kommuen har foreslått som tilstrekkelig til å si at
kommuneplanens arealdel ikke lenger er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og at
grunnlaget for innsigelsene dermed faller bort.

Vi vil likevel understreke at vi ikke har grunnlag for å si oss enig i arealbruken i områder som ikke
er undersøkt i henhold til kulturminnelovens § 8 og 9.

Konklusjon
Buskerud fylkeskommune trekker innsigelsene til ovenfor nevnte områder under forutsetning av
at planen vedtas slik kommunen har skissert i sitt brev av 09.07.2018.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

http://www.bfk.no/edialog
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Kommuneplanens arealdel 201 7 - 2030 - Ringerike kommune , statlig og

fylkeskommunal vegmyndighet sin vurdering av nytt planforslag.

Statens vegvesen har i egenskap av å være Statlig og fylkeskommunal vegmyndighet mottatt

for uttale nytt forslag til kommuneplan. Kommunen ber Vegvesenet trekke innsigelsen.

Nedenf or følger våre merknader /kommentarer til det nye planforslaget.

Planen er supplert med temakart som viser prinsipper for adkomster til ny e

utbyggingsområder. I tillegg er benevnelsen på plankartet for de nye utbyggingsområdene

nå i samsvar med benevnelse i konsekvensutredningen. Det er i KU - dokumentet nå også

gjort en overordnet vurdering av konsekvenser for trafikken på riks - og fylkesvegnettet. I

tillegg er planbestemmelsene justert slik at konkrete planbestemmelser knyttet til

utbyggingsområder i gjelde nde plan nå er videreført i nytt planforslag. Det er redegjort for

trafik k fra de nye utbyggingsområdene, samt lagt inn vurdering av behov for gang - og

sykkelveger og til dels kollektiv. Vi savner noe mer om trafikksikker skoleveg. Ringerike

kommune viser til brev av 23.1 0.201 8 der det henvises til generell rekkefølgebestemmelse

§4 om blant annet trafikksikker skoleveg etc. I denne rekkefølgebestemmelsen er det stilt

krav om at det ved regulering av områder til utbygging skal vurderes å stille rekkefølgekra v.

Vi mener denne må skjerpes til å inneholde krav om at det skal stilles rekkefølgekrav som

sikrer at nødvendige tiltak innenfor de opplistede prikkpunktene skal være gjennomført før

utbygging kan skje . Forutsatt slik endring kan manglende vurdering av tr afikksikker

skoleveg i KU oppvei e s. Vi forutsetter at trafikksikker skoleveg kan bli grundigere vurdert i

kommende rullering av kommuneplanen.

Bruk av temakart for å vise prinsipp for adkomster fra nye utbyggingsområder er et grep vi

kan akseptere. Det er i KU imidlertid ikke vist eller vurdert at horisontal - og vertikalkurvatur

på hovedveg (og sideveg) er innenfor vegnormalenes krav for etablering av adkomst/kryss.
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Vi har derfor befart noen strekninger og sjekket områder med tanke på adkomster. Vi har

følgende merknader til prinsippene for adkomster

Buttingsrud Camping har i dag en direkte adkomst til E1 6 . Adkomsten har hva vi

kaller en utflytende utforming , i tillegg noe dårlig frisikt i nordgående retning. Det er

forslag om å kunne utvide campingplas sen på andre siden av E1 6. Det er vist et

prinsipp med X - kryss, som ikke vil være i tråd med vegnormalene. Det vil, ved en slik

utvidelse av campingplassen, bli mye intern trafikk over E1 6 til badeplasser,

kiosk /vegkro og dagligvarebutikken og andre fritid saktiviteter . Vi må forutsette et

planski lt kryss der interntrafikk til/ fra område på andre siden av E1 6 og til

toalett/dusjbygg, butikk, badeplass og andre fritidsaktiviteter på plassen kan krysse

planskilt fra E1 6 . Det planskilte krysset må sikres gjenno mført før utbygging kan skje

med en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene til kommuneplanen .

Temakartet må vise det planskilte krysset.

Næring s område ved Spenncon kan ikke ha ny direkte adkomst til/ fra E1 6, men må

benytte krysset inn til Hensmoen , inte rn adkomstveg gjennom Hensmoen og

gjennom undergang under E1 6. Temakartet må endres.

For boligområde B6 (Trygstadveien) må det forutsettes at dette ikke kan

gjennomføres før ny E1 6 er bygget og tatt i bruk. Dette må framgå av

rekkefølgebestemmelse i planbe stemmelsen til kommuneplanen .

For boligområde B20 må vi forutsette at adkomst til dette området fra Fv. 241

samlokaliseres med eksisterende adkomst til øvrige boliger i området. Temakartet

må endres.

For boligområde på Ask må adkomstløsninger som er i tråd med rekkefølgekrav i

planbestemmelsene legges inn i temakartet.

For n ytt boligområde Grenda i Åsa , B28, er det vist prinsipp om ny adkomst til

fylkesvegen . Ny adkomst må anlegges slik at frisikt og stigningsforhold er i tråd med

vegnormalene. Om nødvendig må adkomst til dette boligområdet samlokaliseres med

andre adkomster i området. Vi har valgt å ikke gå mer detaljert inn i dette forholdet

på dette tidspunktet, men forutsetter at dette løses i reguleringsplanarbeidet.

Alternativt at det vurderes nærmere i kommende rullering av kommuneplanen.

Når det gjelder planbestemmelsene opplyser Ringerike kommune at disse er gjennomgått og

endret. Nedenfor følger våre merknader til endringene som framkommer beskrevet i brev til

oss datert 23.1 0.201 8.

§4 må presiseres, jfr tredje avsnitt ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at rekkefølgekrav

om tiltak kun skal vurderes. Rekkefølgekrav om at nødvendige tiltak skal være

gjennomført før utbygging kan skjer må inngå i reguleringsplaner . Er tiltak ikke

nødvend ig er det heller ikke behov for rekkefølgekrav. Dette vil i tilfelle framgå av

regulerings plandokumentene.

§4.1 .2 Krakstadmarka. Vi forutsetter at dette er adkomst til Fv. 241 . Dette må

presiseres i planbestemmelsen.

§4.1 .3 Haugsbygd. Vi er mer opptatt av hvilken effekt utbygging i Haugsbygd kan ha

for kapasitet i rundkjøringen i Hønenkrysset. Tilbakemeldingen er å betrakte som et

synspunkt og er ikke et krav om endring av planbestemmelsen.
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§1 .3 om fortetting uten plankrav. Kommunen opplyser at trafikksitua sjon vil bli et

vurderingsmoment i byggesak. Vår kommentar er at dette ikke er sikret slik

planbestemmelsen er formulert. Planbestemmelsen må suppleres og inneholde et

krav om at byggesøknaden oversendes Statens vegvesen for behandling der som

området har direkte adkomst til riksveg.

§§1 .2 - 1 .3 (retningslinje) Det må legges til at situasjonsplaner som skal erstatte

bebyggelsesplan må sendes Statens vegvesen for behandling der som adkomst til

området skjer til /fra riksveg.

Ny E1 6 mellom Eggemoen og Nymoen er nylig vedtatt i kommunestyret. Vi forutsetter at

planbestemmelsen §1 .1 om at kommunedelplaner gjeldende foran kommuneplanen også

omfatter Kommunedelplan for ny E1 6 mellom Nymoen og Eggemoen .

Vi anser det nye planforslaget med KU , forutsatt endring av planbestemmelsens §4, samt

våre egne undersøkelser å være tilstrekkelig til at vi har kunnet vurdere de enkelte

utbyggingsområdene. Forutsatt endring av planbestemmelsen §4, jfr kommentar i tredje

avsnitt i dette brevet, har vi ikke lenger innsi gelse begrunnet i manglende KU for vårt

fagområde. Forutsatt at ovenstående merknader i dette brevet innarbeides i kommuneplanen

har vi ikke innsigelse til utbyggingsområder i kommuneplanen.

Vi har tillit til at Ringerike kommune innarbeider våre forutse tninger og merknader , for ikke

å ha innsigelse , i kommuneplanen før kommunal egengodkjenning.

Buskerud Avdeling

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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