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1. INNLEDNING  

1.1  Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 28.06.12 kommunal planstrategi for Ringerike. Her ble det fastsatt at 
samfunnsdelen skulle revideres og arealplanen med bestemmelser skulle oppdateres til ny 
planlov. I formannskapets møte 02.10.12 ble det vedtatt å starte opp fullstendig revidering av 
gjeldende kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det satt i gang en revidering av den 
vedtatte planstrategien. Revidert planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 20.06.13, i samme 
møte som planprogrammet for kommuneplanrevisjonen ble fastsatt.  
 
Satsingsområdene fram mot 2015 skal, i følge planstrategien, være befolkningsvekst, styrket 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Planprogram for fullstendig revisjon av 
kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025, bygger opp om de tre 
satsingsområdene og tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan.  
 
Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal ligge til grunn for revideringen av 
kommuneplanen.  

1.2 Avgrensning av planen  
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med bestemmelser er viktige styringsverktøy. Ny, 
revidert planstrategi foreslår en fullstendig revidering av gjeldende kommuneplan og 
planprogrammet tar utgangspunkt i dette. Dette vil innebære: 

• Revisjon av samfunnsdelen.  
• Revisjon av gjeldende arealdel med bestemmelser. Det kan lages kartutsnitt av det 

juridiske plankartet i større målestokk for å få fram detaljer som ellers ville bli borte 
ved bruk av ordinær målestokk.  

• Å oppdatere plankart og bestemmelser iht. plan- og bygningsloven av 2008. 
• Kommunale forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven skal 

innarbeides i kommuneplanbestemmelsene, jf. pbl. § 34-2 9. ledd.  
• Områdene som dekkes av nylig vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella tas ikke opp 

til revisjon nå. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2011. Det tas 
sikte på å innlemme vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella i den nye arealdelen. Den 
ferdig reviderte arealdelen vil dermed omfatte alle kommunens arealer. 

Innsatsen i revideringen skal fokuseres mot mål og tiltak som er nødvendige for å realisere en 
ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og effektiv arealdisponering, herunder 
nye samferdselsløsninger. 

1.3 Dagens situasjon  
Kommuneplanen for Ringerike for perioden 2007 – 2019 ble vedtatt i 30.08.07 og gjelder 
inntil ny, revidert plan blir vedtatt.  
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt av kommunestyret 30.06.11.  
 
Kommunal planstrategi for perioden 2012 – 2015 ble vedtatt av kommunestyret 28.06.12, og 
revideres våren 2013.  
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  

2.1  Nasjonale føringer  
Regjeringa vedtok ved kongelig resolusjon 24.06.11 nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven (Miljøverndepartementets rundskriv T-
1497). Hensikten med forventningene er å gjøre planlegginga målretta og bidra til at nasjonale 
interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet er fulgt opp i planstrategien, og skal videre 
legges til grunn i de oppfølgende planprosessene. Hovedtemaene i nasjonale forventninger er:   

• Klima og energi 

• By- og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

I tillegg til nasjonale forventninger er det en rekke lover, forskrifter, stortingsmeldinger, 
rundskriv og retningslinjer som kommunen må forholde seg til. Det vises også til 
Fylkesmannen i Buskerud sin uttalelse til planprogrammet, datert 07.05.13, hvor det nevnes 
en rekke føringer som skal følges opp i det videre planarbeidet.  
 
Gjeldende arealpolitiske nasjonale føringer framgår av St.meld. nr. 26 (2006-2007) 
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand:  

- Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av 
klimagasser.  

- Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringenes trussel mot liv, helse 
og materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur.  

- Transportpolitikken i byområdene skal bidra til reduserte klimagassutslipp, bedre 
bymiljø og helse og økt tilgjengelighet for alle.  

- Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming og boligkvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og 
sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende 
naturområder.  

- Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier 
og bevisst planlegging og arealpolitikk.  

- Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010.  
- Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, 

ressursbruk og estetikk.  
- Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.  
- Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 

vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser.  
 

2.2 Regionale føringer 
Kommunens planlegging skal bidra til å fremme målene for regional utvikling slik de er 
formulert i regional planstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt av fylkestinget i Buskerud 
06.12.2012.  
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2.3 Kommunale føringer og Ringerikes plansystem 
Kommunen driver en årlig rullering av budsjett, handlingsdel med økonomiplan, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og årsmelding. Disse gir innspill til det store 4-årige 
planhjulet der kommunal planstrategi angir hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal 
videreføres eller revideres. Samtidig som planstrategien angir planbehovet innenfor alle 
virksomhetene i kommunen i tidsrammen for valgperioden. 
 
Det overordnede plansystemet i kommunen kan illustreres slik figuren under viser. 
 

 

Figur: Illustrasjon av kommunens overordnede plansystem 
 

Plan- og bygningsloven krever at kommunestyret minst en gang hver valgperiode vedtar en 
kommunal planstrategi. Dette skal skje senest innen ett år etter konstituering.  
Dernest er det krav om at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Det er ikke krav om at kommuneplanen skal 
revideres hvert fjerde år, slik gammel planlov la opp til. Kommunen legger premissene for 
revideringen av kommuneplanen selv gjennom planstrategien.  
 
Satsingsområdene i planstrategien for Ringerike er befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 
og effektiv arealdisponering. Ringerike kommune har mange store planutfordringer som må 
finne sin løsning i revidert arealdel. Den konkrete arealplanleggingen skal bygge på de 
prinsipper som blir utviklet gjennom temautredningene og vedtatt som føringer. Når 
kommuneplanens arealdel er vedtatt vil denne følges opp gjennom detaljerte 
reguleringsplaner.  
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3. VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR RINGERIKE 

3.1  Visjon 
Ringerike har en visjon i dag: Ringerike – et bedre sted å være. 
Denne visjonen har kommunen hatt siden årtusenskiftet. En ny visjon skal utvikles gjennom 
et samarbeid med kommunens innbyggere. Det er i kommuneplanens samfunnsdel ny visjon, 
nye mål og strategier skal behandles og vedtas. 

3.2  Overordnede mål ved planarbeidet  
Kommuneplanen skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. Den skal 
skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens næringsliv, 
kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens virksomheter og arealer. 
Utfordringene om langsiktig og bærekraftig utvikling vil kreve fokus også på folkehelse og 
behov for større økonomisk handlefrihet for kommunen. Folkehelseaspektet skal medtas som 
grunnlag for alt planarbeid.  

4. UTVIKLINGSMULIGHETER FOR RINGERIKE 

4.1  Fokus på satsingsområdene 
Det er behov for å revidere kommuneplanen i tråd med de satsingsområdene og ambisjonene i 
planstrategien. Fokus skal være på satsingsområdene befolkningsvekst, styrket 
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.  

4.2 Utviklingsprinsipper for befolknings- og næringsutvikling.  
Hvilke vekstambisjoner Ringerike kommune skal planlegge for og hvilke virkemidler som 
skal tas i bruk for å nå disse ambisjonene, må drøftes og avklares i samfunnsdelen. Arealdelen 
med bestemmelser skal avspeile de arealbehov som skal til for å imøtekomme ønsket 
utvikling. Videre må behovet for tilrettelegging spilles inn til kommunens handlingsdel og 
økonomiplan. 
 
For å stimulere til befolkningsvekst er det viktig å se på et bredt spekter av virkemidler. Det er 
nylig utarbeidet flere rapporter som spiller inn i diskusjonen om hvilke virkemidler som 
kommunen kan ta i bruk. Fortettingspotensialet for Hønefoss by og temautredningen 
Livskraftige lokalsamfunn er drøftet igjennom og konklusjoner herfra trekkes inn i arbeidet 
med revidering av kommuneplanen. Konklusjoner fra Livskraftige lokalsamfunn vil bidra til å 
definere utviklingspotensialet. 
 
Næringslivet etablerer seg der kompetansen er. Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt 
bomiljø med nødvendig service, skoler/barnehager, kultur, tilgjengelige friluftsområder og 
nærområder, blå/grønne/grå strukturer, sosiale møteplasser og gjerne tilgang på bymiljø.  
Folkehelsemeldingen gir premisser for ønsket kvalitet på planarbeidene for utvikling. 
 
Styrket næringsgrunnlag er en målsetting for kommunen. Tilrettelegging handler om de ulike 
næringenes forhold og krav til lokalisering, avstander og transport, egnete områder og mye 
mer spesifikt for de enkelte næringer. Dette gir fordringer i å finne attraktive lokaliseringer for 
næringslivet, samtidig som arealbehov til næringslivet må balanseres mot andre arealformål.  
 
God planlegging, spesielt arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og 
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. 
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Det skal utarbeides overordnede mål og strategier for følgende innsatsområder: 
a. Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
b. Prinsipper for næringslivsutvikling 
c. Effektiv arealdisponering 

 
Det må utarbeides en strategi for langsiktig arealbruk. I arealdelen må det settes av 
tilstrekkelig areal til nye byggeområder. Det må vurderes om det skal innarbeides 
bestemmelser om spredt utbygging i LNF-områder. Kort oppsummert vil de viktigste 
fokusområdene i arbeidet med arealdelen være:  

- Nærmere avgrensning av eksisterende og nye byggeområder.  
- Tilrettelegging av areal til bolig. 
- Tilrettelegging av areal til næring, herunder spesielt ressursavhengige næringer   
- Tilrettelegging av areal til offentlig infrastruktur/tjenester: herunder 

helse/sykehjem/omsorgsboliger, skoler og barnehager og utvidelser av gravplasser.  
- Prioritering av viktige frilufts- og naturområder.  

4.3. Utredninger og planer med innvirkning på kommuneplanen 
 

� Handels- og byutviklingsanalyse: Hønefoss by er i utvikling og vekst og det er 
behov for å utarbeide en strategi for videre utvikling. Bakgrunnen for analysen var 
blant annet ønsker om handel i randsonene til byen. Analysen ser på handel- og 
byutvikling i sammenheng. Analysen ble behandlet i kommunestyret 13.12.12, sak 
142/12, og skal være et innspill til videre kommuneplanlegging.   
 

� Ringeriksregionen mot 2030: Rådet for Ringeriksregionen har tatt initiativ til 
utredninger som kvantifiserer regionens vekstpotensial som grunnlag for offensive 
utviklingsstrategier og synliggjøre samferdselsprosjektenes betydning for vekst og 
utvikling. Utredningene gir viktige innspill til revisjon av kommuneplanen. 
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik samt By- og stedsutvikling i 
Ringeriksregionen 2030 er vedtatt som innspill til kommuneplanleggingen.  
 

� Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016: Strategien sier at det skal utarbeides 
en regional areal- og transportstrategi som vil erstatte fylkesdelplan for handel, service 
og senterstruktur. Planlagt oppstart er annet halvår 2013 og fullføring i løpet av 2015. 
Ringerike vil gi innspill til dette arbeidet når det inviteres til det. De utførte analysene 
som er nevnt ovenfor, samt kommuneplanarbeidet vil danne bakgrunn for innspillet. 
 

� Samferdsel: Endra infrastruktur for samferdsel vil gi nye muligheter for Ringerike og 
hele regionen. Stortinget skal vedta NTP 18.06.13. Regjeringa la fram sitt forslag i 
april. Her inngår E16 Eggemoen-Olum og E16 Bjørum-Skaret, samt midler til oppstart 
av Ringeriksbanen. I tillegg er det avsatt midler til "helhetlige bymiljøavtaler" og 
"belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". 
Disse midlene skal fordeles til ulike byområder. Det er denne beslutningen om 
finansiering KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området 
skal danne grunnlag for. Viktige planprosesser er i gang for E16 fram mot Hønefoss 
og fra Eggemoen mot Gardermoen. Her vil det trolig foreligge planløsninger som kan 
implementeres i kommuneplanen. Det er satt i gang et arbeid med en 
sykkelkartlegging i Hønefoss og det er startet opp et arbeid med en kommunal 
hovedplan for veg. 
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� Livskraftige lokalsamfunn: Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, 
grender og bygder er en forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i 
samfunnsutviklingen og bidra til ønsket utvikling. Formannskapet behandla 
Livskraftige lokalsamfunn 14.05.13. Kartlegginga ser nærmere på hvilke funksjoner 
som finnes i 17 definerte lokalsamfunn i Ringerike. Notatet fra NIBR inneholder 
statistisk materiale om befolkningsutvikling og bosettingsmønster. Dette gir nyttig 
kunnskap om hvordan kommunens sentre samspiller og drar nytte av hverandre, og gir 
viktige innspill til kommuneplanarbeidet og danner premisser for utvelgelse av nye 
arealforslag til utvikling i Ringerike.  
 

� Folkehelsemeldingen 2012-2030: Folkehelsemeldingen beskriver behov og 
utfordringer, og skal fungere som et strategisk dokument som danner grunnlag for at 
framtidige folkehelsetiltak i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige. Et 
overordnet mål er å spre engasjement om folkehelse. Folkehelsemeldingen ble vedtatt 
som retningsgivende for perioden fram til våren 2015 i kommunestyret 21.02.13. Mål, 
visjoner og føringer i meldingen skal innarbeides i handlingsprogram, kommuneplan 
og styringssystemer i kommunen. 
 

� Energi & Klimaplan ble vedtatt i kommunestyret 02.12.10 og skal tas med i det 
strategiske arbeidet med revisjon av kommuneplan.  
 

� Støy: Rådmannen har forsøkt å starte opp en overordna kartlegging av støy i 
Hønefoss-området, men dette vil trolig ikke bli gjennomført i denne perioden. Det 
finnes i dag noe kartlegging av støysoner for Hønefoss i kommunens kartløsning. Støy 
vil være en del av vurderingen i konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill til 
arealbruk. Støy og fravær av støy vil også være aktuelt i arbeidet med kartlegging av 
bynære friluftsområder.  
 

� Mineralske råstoffer: All bygging og infrastruktur er avhengig av byggeråstoffer, og 
det er stort behov for tilgang på grus og pukk i åra framover. I Ringerike det en rekke 
uttak av mineralske råstoffer, herunder byggeråstoffene pukk, sand og grus. Bare noen 
av disse er vist i gjeldende arealdel med tilhørende bestemmelser. Ny minerallov 
innebærer nye krav på dette området.  En temautredning om mineralske råstoffer vil 
bli prioritert i denne revideringen. Slik næringsvirksomhet generer støy, støv og 
utslipp, og det er viktig mineralske ressurser vurderes i et langsiktig perspektiv. 
Nødvendige områder for uttak må sikres for å unngå arealkonflikter og økt utslipp. 
Det må avklares om det er behov for å sikre arealer til uttak av mineralske råstoffer 
utover det som er avsatt i gjeldende kommuneplan, og hvor dette bør være. Mineralske 
råstoffer vil inngå i arealregnskapet som skal utarbeides. Det må avklares hvilke 
overordna krav som bør stilles i kommuneplanen for masseuttak for å sikre 
nødvendige hensyn til miljø og samfunn.  
 

� Bynære friluftsområder: For å være attraktiv for nye boligsøkende er friluftsliv og 
grønnstrukturer vesentlige kvaliteter som vektlegges i valg av boligområde. En 
oversikt og en analyse av bynære friluftsområder vil kunne gi viktige innspill til 
arealdelen. Det skal prioriteres å gjennomføre en temautredning om bynære 
friluftsområder. I etterkant av dette vil det vurderes om grønn plakat skal revideres og 
utvides med resultatene av kartlegginga av bynære friluftsområder. Hvordan dette 
eventuelt skal innarbeides i kommuneplanen vil vi komme tilbake til.  
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� Gravplassutredning: Det er utarbeida en utredning om gravplasser i Ringerike, som 
redegjør for dagens situasjon og hvor behovene er. Utredninga har tre hovedtemaer: 
utvidelser/utnyttelse, tro- og livssynssamfunn og bevaringsplan. Utredninga er vedtatt 
i formannskapet 12.02.13 som et innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen, 
samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av Ringerikes gravplasser.  

 
� Jordpolitisk arealvurdering (JAV): JAV ble vedtatt 13.04.94, og har vært et godt 

styringsverktøy og lagt til rette for en langsiktig strategi for bruken av 
landbruksarealer i kommunen. JAV har vært førende for kommunens 
omdisponeringspolitikk, og er i aktiv bruk når det gjelder spørsmål som omhandler 
arealbruk. Det er behov for en revidering av JAV.  

 
� Kulturminnevern: Utførte registreringer i Hønefoss by skal bearbeides og vurderes 

samla som kulturmiljø. Det skal foreslås bestemmelser som regulerer bruken av disse 
områdene. Resultatene skal fremmes som innspill til kommuneplanen med forslag til 
hensynssoner. 
 

� Samfunnssikkerhet: Sivilbeskyttelsesloven kapittel V stadfester den kommunale 
beredskapsplikten, og § 14 pålegger kommunen en kartleggingsplikt gjennom risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analyse iht. sivilbeskyttelsesloven er under 
utarbeidelse, men har foreløpig ikke vært til politisk behandling. Denne vil ligge til 
grunn for kommunens planlegging. Videre vil samfunnssikkerhet være en del av 
vurderingene i planarbeidet og et utredningstema i enhver plansak. I samfunnsdelen 
skal det utarbeides overordna mål og strategier for arealbruk, og her vil 
samfunnssikkerhet kunne være et av temaene. Samfunnssikkerhet vil også være et av 
silingskriteriene i vurderingen av innspill til arealdelen, og det vil gjennomføres en 
ROS-analyse på de enkelte innspillene som går videre og skal konsekvensutredes. 
Områder med potensiell fare for flom, erosjon og skred blir innarbeida som 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel og tilknyttes bestemmelser om videre 
utredning eller krav om tilstrekkelig sikkerhet. NVE har utarbeida flomsonekart for 
Storelva gjennom Hønefoss. I tillegg har NVE tilgjengelig et grovmaska 
aktsomhetskart for flom som kommunen kan få teste ut. Det vises til NVEs prinsipp 
for vurdering av naturfare på ulike plannivå:  
- Kommuneplan:  potensiell fare skal være identifisert.  
- Reguleringsplan:  reell fare skal være utredet.  
- Byggesak:  tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert.  

 
� Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt 

21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en 
rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli 
et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold 
som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor 
det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge i 
kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk 
ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av 
lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt 
redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte 
områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.  
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4.4 Gamle reguleringsplaner som vurderes opphevet 
I Ringerike og spesielt i Hønefoss er det flere meget gamle reguleringsplaner som ikke er 
hensiktsmessige styringsverktøy i dagens situasjon. En reguleringsplan er gyldig til den er 
opphevet, eller overlappet av ny reguleringsplan. Oppheving kan gjøres som en del av 
kommuneplanprosessen, men man må da følge reglene om oppheving i plan- og 
bygningsloven § 12-14: Ved oppheving av reguleringsplaner gjelder samme bestemmelser 
som for utarbeiding av ny plan. Det betyr at det må varsles slik det gjøres i 
reguleringsplanprosesser. Ved sluttbehandling av kommuneplanen kan reguleringsplanene 
oppheves gjennom et fellesvedtak.  
 
Det skal vurderes å oppheve noen av de eldste reguleringsplanene i Ringerike. Det må 
utarbeides et oversiktskart som viser aktuelle områder og en liste over planer som det 
vurderes å oppheve. Videre må det varsles oppstart av dette planarbeidet. Dette bør også være 
en del av informasjonen som gis på folkemøter og ved annen medvirkning i løpet av 
planprosessen. Konsekvensene av oppheving skal vurderes. For eksempel kan en 
reguleringsplan sikre viktige grøntområder, selv om planen ellers er utbygd. Prosessen med 
oppheving av gamle planer vil kunne gå uavhengig av kommuneplanarbeidet slik at 
framdriften av kommuneplanen opprettholdes.  

4.5 Mulig arealendring fra byggeområde til LNFR 
I en gjennomgang av arealkartet skal det sees på gamle utbyggingsområder som kan trekkes 
inn og få tilbake arealformål LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).  
 
Utbyggingsområdene skal vurderes ut fra gjeldende arealpolitikk, utbyggingsstrategier samt 
arealregnskapet som skal utarbeides. Konsekvensene av å endre formål må utredes. Endringer 
i kommuneplanens arealbruk, for eksempel tilbakeføring av byggeområde til LNFR-område 
kan skje uten at grunneiere eller andre som har interesser i at området blir beholdt som 
byggeområde har krav på erstatning for verdiforringelse av eiendommen (jf. 
Miljøverndepartementets veileder T1491 s. 31).  
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5. KONSEKVENSUTREDNING   

5.1 Krav om planprogram og konsekvensutredning   
Ved varsel om oppstart for planer som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal 
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre 
formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på 
planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal 
beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag.  

I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er det normalt ikke krav 
om konsekvensutredning (KU) når samfunnsdelen av kommuneplanen skal utarbeides. Kravet 
slår inn i forhold til kommuneplanens arealdel (jf. § 2 b).   

5.2 Forhold som skal utredes   
På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de 
samlede virkninger av planens arealendringer som skal utredes.  
 
Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende byggeområder 
må utredes. Omfanget av utredningene avhenger blant annet av områdets størrelse, 
konfliktnivå og omfanget av virkninger. KU må redegjøre for hvilke alternativer som er 
vurdert og hvordan disse vil påvirke planens konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn, samt en begrunnelse for valg av alternativ.  
 
Utredningskravet omfatter:  

- Nye områder avsatt til utbyggingsformål 
- Endret utbyggingsformål 
- Åpning for spredt bebyggelse i LNFR-områder 
- Endring i utfyllende bestemmelser som medfører endring av rammer, for eksempel 

utnyttingsgrad, funksjonskrav osv.  
 
Det skal redegjøre for hvordan planforslaget følger opp og ivaretar nasjonale og regionale 
planer, retningslinjer og miljømål. Det skal som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan 
naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter i §§ 4 og 5 og 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 
 
Utredningene skal dokumenteres som en samla KU for kommuneplan, men det vil også bli 
utarbeida et dokument som viser hvordan hvert enkelt innspill er utreda. Utredningene skal i 
hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap innenfor hvert tema i lista i kapittel 5.3.   
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5.3 Temaer i konsekvensutredningen    
Ut fra innspillets art kan følgende tema inngå i konsekvensutredningen: 
(Alle innspill som skal konsekvensutredes sjekkes i forhold til lista) 
 

1. Forholdet til nasjonale og regionale føringer 
2. Forholdet til kommunens mål, strategier og planer, herunder blant annet: 

a. Gjeldende planstrategi og kommuneplan 
b. Prioriterte områder for utvikling (jf. saker om Livskraftige lokalsamfunn, 

Handels- og byanalysen, Ringeriksregionen mot 2030) 
3. Landbruk, herunder jordvern 
4. Folkehelse 
5. Risiko- og sårbarhet (flom, skred, radon, ulykker, forurensning, stråling m.m.) 
6. Grønnstruktur, idrett og friluftsliv 
7. Naturmangfold 
8. Kulturvern 
9. Landskap 
10. Vann og vassdrag 
11. Forurensning (luft, vann og jord) 
12. Klima (energi og transport) 
13. Bomiljø/kvalitet 
14. Barn og unge 
15. Universell utforming 
16. Trafikksikkerhet 
17. Samfunnsnytte (herunder næringsliv og sysselsetting) 
18. Økonomiske konsekvenser for kommunen, i forhold til:  

a. Teknisk infrastruktur (eks. vei, vann og avløp) 
b. Sosial infrastruktur (eks. skole, barnehage, fritidstilbud) 

19. Alternativer (eks alternative arealformål, alternativ lokalisering, bygge ut deler av 
arealet, endre utnyttelsesgrad) 

5.4 Arealregnskap   
Samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov, og 
fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Dette er en del av satsingsområdet 
effektiv arealdisponering.  

5.5  Alternative strategier  
Det er krav i loven om utredning av alternativer. Dette må vurderes og beskrives nærmere i 
planprosessen. En av hoveddelene i planprogrammet er å presentere, begrunne og beskrive 
hvilke alternativ en vil vurdere. For Ringerikes del må spesielt innsatsområdene diskuteres: 
 

� Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
I samfunnsdelen av kommuneplanen vil vekstambisjonene avklares for neste 
kommuneplanperiode. Det må redegjøres for konsekvenser av strategier med lavere og 
høyere vekst. Ulik vekst vil virke ulikt inn på kommunens virksomheter, arealbruk og 
samfunnsutviklingen. Det må drøftes hvordan utviklingen av kommunens 
lokalsamfunn og Hønefoss by kan bli påvirket ved ulik vekst. Det må videre 
fremkomme hvilke utfordringer samfunnssektorene, arealbruken og kommunens 
virksomheter og tjenester vil kunne få ved ulike målsetninger om befolkningsvekst. 
Utfordringene og fordelene må drøftes.  
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� Strategi for næringsutviklingen 
Det er et ønske om å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Da må utfordringene med 
alternativ utvikling av næringene i Ringerike vurderes. Arealbehovet og konsekvenser 
av dette må belyses for de ulike alternativene. Analyser av utfordringene for 
lokalsamfunnene og Hønefoss by må fremskaffes. Konklusjonene må trekkes opp og 
en strategi for næringsutviklingen i kommunen kan legges i samfunnsdelen. 
 

� Effektiv arealdisponering 
Under dette satsingsområdet må alternativer med lav og høy vekst drøftes i forhold til 
konsekvenser for arealbruk i kommunen. I revidering av arealdelen vil avveininger 
innenfor ønskede arealformål avklares. I planprosessen vil forslag til arealendringer, i 
form av tilrettelegging for ny utbygging, løses effektivt ved bruk av plan- og 
bygningslovens bestemmelser. I planprogrammet framkommer det hvilke utredninger 
og prioriteringer kommunen må ta i bruk for å analysere arealforholdene og 
utviklingsmulighetene som vil framkomme i planprosessen.   

 
5.6 Behandling av innspill til arealdelen 
Innspill til arealdelen behandles på følgende måte: 
 

1. Grovsiling 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter fastsatte kriterier. 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill, f.eks. nærings- eller 
boligformål. Opplegg for grovsiling og selve grovsilingen vil legges fram som en 
politisk sak til formannskapet. Innspillene vil blant annet vurderes opp mot 
arealpolitikk fastsatt i nasjonale, regionale og kommunale føringer. Det åpnes ikke for 
nye innspill ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

2. Konsekvensutredning 
Innspill som gjenstår etter grovsilingen vil finsiles/konsekvensutredes etter temaene i 
kapittel 5.3. ROS-analyse av innspillene inngår i KU.  

3. Forslag til ny arealplan 
 
Under er gangen i behandling av innspill skjematisert. 

 
Figur: Illustrerer behandling av innspill ved revideringen av arealdelen til kommuneplanen. 
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5.7 Innspill til arealdelen – Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere  
Konsekvensene som følge av endra arealbruk til utbyggingsformål skal utredes. Dette arbeidet 
gjøres av kommunen. For å tilrettelegge for dette arbeidet må alle utbyggingsforslag 
inneholde et minimum av dokumentasjon fra forslagsstiller i form av et innspillskjema som 
kommunen har utarbeidet. Dersom innspill er mangelfulle og ikke oppfyller de krav som 
stilles, returneres forslaget, med informasjon om hva som mangler.  
 
Konkrete forslag til ny arealbruk skal leveres med informasjon i skjemaet nedenfor.  
 
Gårds- og bruksnummer 
Adresse 
Stedsnavn 
Kartfesting av forslaget på situasjonskart  
(målestokk 1:1000 og 1:5000) 

 

Forslagsstiller og eierforhold    
Angi type arealer som blir berørt av forslaget  
Angi ønsket arealbruk samt beskrive og 
begrunne forslaget 

 

Gjennomføring: Angi når tiltaket påregnes 
gjennomført.  

 

Planstatus for arealet 
 Kommuneplanen 
 Kommunedelplaner 
 Reguleringsplaner 
 Vegplaner  
 Jernbane 

 

Infrastruktur 
 Avløp 

Vann 
Veg: privat eller offentlig 
Gang/sykkelveg 
Fjernvarme 
Bredbånd, telekommunikasjon  

 

Landbruksforhold 
Skog 
Jord 

 

Forhold til naturmangfoldet  
Friluftsliv  
Vann og vassdrag  
Energi  
Økologi  
Grunnforhold  
 
Innspillskjema for innlevering av dokumentasjon som må følge forslaget, kan lastes ned på 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan samt fås på Servicetorget, Storgata 13 Hønefoss. 
Kartutsnitt kan lastes ned fra kommunens nettside eller fås tilsendt på forespørsel til 
Servicetorget.   
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6. ORIENTERING OM PLANPROSESSEN  

6.1 Mandat og organisering av arbeidet/ roller  
Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune. Planmyndigheten er Ringerike 
kommune. Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. 
 
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er 
delegert ansvaret som kommuneplanutvalg. Formannskapet vil bli fortløpende orientert om 
status i arbeidet ved viktige milepæler. Politikere oppfordres også til å følge med på 
kommunens nettside.  
 
Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta de roller og arbeidsoppgaver som 
fastsatt planprogram beskriver. Det er etablert ei intern arbeidsgruppe i kommunen, med 
representanter fra alle sektorene, samt rådmannens stab. Arbeidsgruppa skal bidra direkte inn 
i kommuneplanarbeidet, sikre en god prosess og forankring/dialog i alle sektorer.  

6.2  Informasjon og medvirkning  
Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkningsprosess. Iht. pbl. § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Se tabell i 
kapittel 6.4 for oversikt over plan for informasjon og medvirkning.  
 
Tiltak for informasjon og medvirkning i planarbeidet vil blant annet være:  

- Oppdatert informasjon på kommunens nettside 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan  

- Annonsering i Ringerikes blad.  
- Bruk av kommunens facebookside.  
- Direkte kontakt med næringsliv og grunneiere, herunder referansegruppa for 

næringslivet.  
- Åpne kontordager i høringsperioder.  
- Egne møter med aktuelle aktører, lag og organisasjoner.  
- Folkemøter i høringsperioden: Naturlige steder å avholde disse vil være de prioriterte 

tettstedene og Hønefoss, jf. sak om livskraftige lokalsamfunn.  
 
For øvrig vil kommunens råd for eldre, råd for funksjonshemmede samt ungdomsrådet være 
naturlige høringsparter i planprosessen. Rådmannen er også kjent med at det skal opprettes et 
innvandrerråd i Ringerike. Dette vil komme opp som en politisk sak i juni 2013. 
Innvandrerrådet v/interimsstyret vil være en høringspart i kommuneplanprosessen.  
 
Barnekonvensjonen fastslår at barn har rett til å si sin mening og bli hørt, samt å få og gi 
informasjon. Kommunen skal iht. plan- og bygningsloven organisere planprosessen slik at 
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge 
selv gis anledning til å delta. Det skal gjennomføres et opplegg for medvirkning i skolene, 
både barne- og ungdomstrinn. Formålet vil være både informasjon, læring og medvirkning. 
Dette kan forankres i læreplanen. Gjennomføringen av selve opplegget kan f.eks. skje i løpet 
av en halv dag, og bestå i skjemaer som fylles ut, kreative oppgaver, ønsker/ideer for eget 
nærmiljø, tegning, samtale, gruppeoppgaver m.m. Det vurderes om barnetråkkregistreringer 
kan gjøres samtidig eller som et eget opplegg. Kommunen har også en egen barnerepresentant 
som skal ivareta barn- og unges interesser i planprosesser. 
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6.3 Framdriftsplan  
Tabellen nedenfor viser den formelle saksgangen med politiske vedtak, samt en kort oversikt 
over hovedtrekkene i prosessen mellom vedtakene. Det er vanskelig å forutsi framdrift i en 
planprosess, da dette avhenger av innspill fra parter og regionale myndigheter. Det tas derfor 
forbehold om endringer. Framdriftsplanen vil brukes aktivt og videreutvikles underveis.  
 
Arbeidsoppgaver Utførende Tidsrom 
Vedtak om oppstart av planarbeid samt utlegging 
av forslag til planprogram til høring og offentlig 
ettersyn 

Formannskapet Mars 2013 

Høring og offentlig ettersyn av planprogram 
Varsel om oppstart av planarbeid 

 Mars-mai 2013 

Vurdering av merknader til planprogram. 
Evt. omarbeiding før vedtak 

 Mai 2013 

Søknad til fylkesmannen om tillatelse til 
igangsetting av planarbeid, jf. Markaloven § 6.  

 Mai 2013 

Fastsettelse av planprogram Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Juni 2013 

Sak med orientering om innspill og 
opplegg/kriterier for grovsiling.  

Formannskapet Oktober 2013 

Med bakgrunn i saksvedtak om opplegg/kriterier 
for grovsiling utarbeider rådmannen forslag til 
grovsiling av innspill.  

  

Grovsiling av innspill om arealbruk  
 
 

Formannskapet Vinter 2014 

Temautredninger Formannskapet Høst/vinter 
2013/14 

Utarbeiding av planforslag,  
samfunnsdel og arealdel.  

 Høst/vinter 
2013/14 

Vedtak om offentlig ettersyn av planforslag 
 

Formannskapet Vår 2014 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag  
 

 Vår/sommer 
2014 

Vurdering av merknader / innspill 
Revisjon av planforslaget 

Prosjekt- og 
arbeidsgrupper 
drøfter merknadene  
Orientering i 
formannskapet 

Høst 2014 

Eventuelt nytt offentlig ettersyn 
 

Formannskapet Usikkert 

Vedtak av plan – uten nytt offentlig ettersyn  
 

Kommunestyret Vinter 2014/15 

Stadfesting av Miljøverndepartement, jf. 
Markaloven § 6.  

 Etter vedtak i 
kommunestyret.  
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6.4 Framdriftsplan for informasjon og medvirkning   
 
Hva skal 
kommuniseres 

Til hvem Når Medium 

Varsel om oppstart og 
høring og offentlig 
ettersyn av forslag til 
planprogram 
 
Invitasjon til å komme 
med innspill til ny visjon 
for Ringerike kommune 
 
Invitasjon til å komme 
med innspill til innhold i 
ny plan  

Regionale myndigheter 
Nabokommuner 
Diverse organisasjoner 
++ 

Mars 2013,  
frist for innspill 
mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Frist 30.08.13 

Brev 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 
Åpne kontordager 
Møte med 
referansegruppa for 
næringslivet 

Varsling av fastsatt 
planprogram og ny 
invitasjon til innspill  

De som uttalte seg til 
oppstart og 
planprogram.  

Juni 2013 
Frist for innspill 
til innhold i ny 
plan er 30.08.13.  

Brev 
Annonse i 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 

Høring og offentlig 
ettersyn av planforslaget 

Regionale myndigheter 
Nabokommuner 
Diverse organisasjoner 
Berørte parter 
 

Vinter 2014 Brev 
Annonse i 
Ringerikes blad 
Kommunens 
nettsider 
Folkemøter 
Planforum 

 
Framdriftsplanen for informasjon og medvirkning vil videreutvikles underveis i 
planprosessen.  
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