
  RINGERIKE KOMMUNE 
  Reguleringsavdelingen 

 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 478 

ÅDALSVEIEN 153 DAGLIGVARE I RINGERIKE KOMMUNE 

 
Planområdet på ca. 20 daa ligger ved Møltemyra stadion i Hallingby, og er vist på kart. 
Hensikten med planforslaget er å omregulere et sentralt område på Hallingby som nå ligger 
brakk til dagligvarehandel, servering i form av hamburgerbar, parkering, samt tilrettelegge for 
etablering av ladestasjoner til EL-bil. Forslagsstiller har vært i kontakt med Ådal idrettslag mht. 
ordning av avkjøring og sambruk av parkeringsarealer. 
 
Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 05.01.2021. 
Planinitiativet er ikke i tråd med overordnede plan. Oppstart har derfor vært til politisk 
behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sak 32/21 10.05.2021, og 
Formannskapet sak 48/21 25.05.2021. Kommunen anbefaler oppstart. Planen utløser ikke 
krav til konsekvensvurdering eller planprogram. 
 
Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside: 
www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser  
 
Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende dette skriftlig til Berntsen plan og oppmåling 
AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss pr. post, eller til e-post maria@bpoo.no. En kopi av 
uttalelsene sendes pr. post til Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen 
postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Har 
du spørsmål, kan du ta kontakt med forslagsstiller Jan Solberg, e-post Jan.solberg@ba-tec.as. 
Innspill merkes med «Ådalsveien 153». 
 
Frist for innspill er 02.07.2021.  
 
Bakgrunnen for denne kunngjøringen er krav i plan- og bygningsloven(pbl) § 12-8 tredje ledd 
om krav til at forslagsstiller skal kunngjøre melding om oppstart av planarbeid. 

http://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser
mailto:maria@bpoo.no
mailto:postmottak@ringerike.kommune.no
mailto:Jan.solberg@ba-tec.as
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Til:  Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret v/avdelingsleder 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE 
 

Planinitiativet gjelder       

Stedsnavn, tema for plan 

Ådalsveien 153, 3525 Hallingby 

Eiendom (gnr./bnr.) Gnr.274 bnr. 436 og 359                                                                           
Del av gnr.274 bnr.167. 

Forslag til plantype ☐ Områderegulering 

☒ Detaljregulering / ordinær endring 

☐ Mindre endring 

Forslag til plannavn 

 

Ådalsveien 153 

Temaer som ønskes 

diskutert 

-Avklaringer mot gjeldende arealdel i kommuneplanen, og 
tilgrensende reguleringsplan.                                                   
-Planavgrensning, mht. adkomstvei/avkjøring fra E16 og 
grenser mot idrettsplassområdet.                                             
-Andre avklaringer mot SVV.                                                      

Forslagsstillers 

fakturaadresse (for gebyr for 

saksbehandling) 

Ådalsveien 153 as, Fossveien 5 3510 Hønefoss. 

Skjema er utfylt av BA-tec as v/ Jan Solberg, og Berntsen plan og oppmåling AS 
v/ Maria Helene Sæther  

Dato for utfylling 25.11.2020 

 

Fra forslagsstiller vil følgende delta i oppstartsmøtet 

Rolle Navn Telefon E-post 

Forslagsstiller 
Skal alltid møte 

BA-tec as v / Jan Solberg  90013344 Jan.solberg@ba-tec.as 

Fagkyndig 
Skal alltid møte 

Berntsen Plan og oppmåling 
AS v / Maria Helene Sæther  

90402924 maria@bpoo.no 

Grunneier(e)* Ådalsveien 153 as 
Fossveien 5 3510 Hønefoss 

48312020 knut@hues.no  

Andre [Klikk her for å skrive inn 
tekst.] 

[Klikk her for å 
skrive inn 
tekst.] 

[Klikk her for å skrive inn 
tekst.] 

* Dersom grunneier ikke møter, ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og 
forslagsstiller.  
 

Vedlegg 

Hva  Merknad 

☒ Planinitiativ Se krav neste side 
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☒ Kart med forslag til planavgrensning Ved reguleringsendring skal avgrensning vises 
oppå gjeldende plan 

☒ Forslag til framdriftsplan for 
planprosessen 
 

Se forslag til mal siste side 

☐ Annet [Klikk her for å skrive inn tekst.] 

 
 

 

Krav til planinitiativet 

 
 

Private forslagsstillere skal sende et planintiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om 
oppstartsmøte. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for planarbeidet, og 
redegjøre for punktene a-l nedenfor. Dette iht. forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 
 

a.  Formålet med planen 
Formålet med planen er å regulere et sentralt område på Hallingby som nå ligger brakk, til 
næring. Det ønskes å legge til rette for daglivarehandel og ladestasjon for folk på vei til 
hytta og et større utbud av dagligvarer til lokalbefolkningen.  

b.  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Foreslått planområde er på ca. 10,5 daa. Dette inkluderer gnr.274 bnr. 436 og 359, og en 
del av gnr. 274 bnr. 167. Planavgrensningen vil i all hovedsak følge eiendomsgrensene, 
inkludert eventuelle veier med frisiktsoner som avtales på oppstartsmøtet. I øst er det 
ønskelig å inkludere deler av gnr. 274 bnr. 167, frem til idrettsanlegget. Dette for å legge til 
rette for god adkomst og opparbeidelse av området til felles parkeringsplasser. På denne 
måten får butikken mer parkering når det er stor trafikk og idrettslaget får skikkelig med 
parkering når det for eksempel er fotball cup. 

c.  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
- Dagligvarebutikk og hamburgerbar på 1200- 1500m2.  
- Minimum 90 parkeringsplasser på terreng. Minimum 5 hurtigladepunkter for 

elbiler. 
- Opparbeidelse av området mot idrettsanlegget til felles parkeringsplasser. 

d.  Utbyggingsvolum og byggehøyder 
- Et bygg for dagligvare og hamburgerbar på 1200 -1500m2, med en takhøyde på ca. 

6,5m. 
- Asfaltert parkeringsplass for 90 biler (2,5x5m per plass). Gjennomkjøringsplasser. 
- Opparbeidelse av området mot idrettsanlegget til felles parkeringsplasser. 

e.  Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Utbyggingen planlegges iht. TEK17, tilpasset moderne og god byggeskikk for planlagt 
virksomheter. Gode muligheter for hurtigladning av elbiler langs hovedveiene der det er 
naturlig å stoppe for å handle er et viktig miljøtiltak.  

f.  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Området ligger nord i Hallingby, på øst-siden av E16. Mot sør grenser eiendommene til en 
liten skogsflekk, regulert til konsentrert småhusbebyggelse i tilgrensende reguleringsplan. 
Mot nord grenser eiendommene til næringsbygg, med tilhørende parkeringsareal og 
bensinpumper. I vest grenser eiendommene til E16. På vestsiden av E16 er området 
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planlagt for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Øst for eiendommene ligger et 
idrettsanlegg.  
Gnr.274 bnr. 436 og 359 består i dag av et opparbeidet parkeringsareal, med en veikro. 
Terrenget er derfor tilnærmet flatt. Dette vil ikke bli vesentlig endret mht. foreslått plan. 
Ny bebyggelse vil ha et større volum enn veikroen, men dette kan gjøres uten store 
endringer i eksisterende asfaltert terreng. Det er heller ingen naboeiendommer som 
kommer til å bli negativt påvirket av et økt bygningsvolum mht. utsikt og sollys. Aktuell del 
av gnr. 274 bnr. 167 er også tilnærmet flat, med eksisterende busker, noen trær og to 
bygninger.  

g.  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 
Område er avsatt til næringsformål i 3007 060505092019 - Kommuneplanens arealdel 
2019-2030, Ikrafttredelsesdato: 05.09.2019. 
Det er ingen gjeldende reguleringsplan for eiendommene.  

h.  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Det antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser.  
Et samarbeid med Ådal Idrettslag om å legge til rette for god adkomst og flere 
parkeringsplasser til idrettsanlegget vil vurderes. 

i.  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
Det vil bli utført en ROS-analyse for området. Etter ROS-analysen er gjennomført vil ulike 
tiltak som forebygger risiko og sårbarhet bli vurdert og innarbeidet i plandokumentene.  
Det etableres gode SHA-prosedyrer for byggeperioden.  

j.  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
Etter §12-9 i PBL skal alle naboer og øvrige berørte parter varsles. Dette vil bli fulgt opp. 
Aktuelle høringsinstanser vil være Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, 
Statens Vegvesen Region Sør og HRA. Oppstart vil bli annonsert i avis. Det vil også bli 
informert direkte til nevnte høringsinstanser, naboeiendommer og andre interessenter. 
Alle disse vil ha anledning til å komme med innspill.  

k.  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 
Etter at varsling er gjennomført og varslingsfrister har gått ut, vil alle innspill bli vurdert og 
evt. tatt til følge. Ringerike kommune vil være en betydelig samarbeidspartene i dette 
arbeidet. Berørte naboer vil bli innkalt til informasjonsmøter om planen.  

l.  Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det iht. kap 3. gjøres vurderinger om det er 
behov for konsekvensutredninger i forhold til §8 i forskriften. Dette går på om planen vil få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter §10 i forskriften. Paragrafen omfatter 
følgende:  
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven  
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv  
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 
gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 
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bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 
14. juni 1985 nr. 77.  
d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet  
e) Økt belastning i områder det fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.  
f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning.  
g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  
h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  
 
Vår vurdering er at det ikke vil være behov for en konsekvensutredning, da bruken av 
området ikke skal endres.  

I tillegg ønsker kommunen en redegjørelse for: 

m.  Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative 
For utviklingen på Hallingby vil planen gi positive ringvirkninger. Området på østsiden av 
E16 gjennom Hallingby trenger en oppgradering. Det er naturlig å begynne i sør-enden av 
næringsområde, nærmest idrettsanlegget og boligområde. Dette vil kunne inspirere til en 
positiv utvikling av øvrige eiendommer på østsiden av veien. Planforslaget vil kunne gi 
eiendommene et løft, som både vil være positivt for forbipasserende biler, og for 
nærområdet lokalt. Blant annet vil tilrettelegging av ladestasjoner for elbiler og opprettelse 
av matbutikk sees på som svært positivt.  
 
Med et slikt planforslag er det svært få negative konsekvenser, ettersom eventuelle 
negative konsekvenser allerede er til stede i forbindelse med eksisterende bebyggelse.  
 
Total vurdering for prosjektet er derfor at det er få ulemper, og at planforslaget vil få langt 
flere positive konsekvenser enn negative konsekvenser.    

n.  Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter 
forskriften). 
Utredninger som blant annet trafikk til området, trafikksikkerhet og støy vil være relevant. 
Dette blir belyst i planbeskrivelsen. 

o.  Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området 
Det er ikke kjennskap til om det er blitt utført utredninger eller kartlegginger på 
eiendommene tidligere.  
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3007 060505092019 - Kommuneplanens arealdel 2019-2030, Ikrafttredelsesdato: 05.09.2019. 

 

Reguleringsplan 3007 412 - Hallingby øst, Ikrafttredelsesdato: 30.06.2016 

 



Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat

1

Oppstartsmøte for reguleringsplan

Detaljregulering Ådalsveien 153, Hallingby
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Ber forslagsstiller om å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet før oppstartsmøtet. 
Dette dokumentet fylles ut i oppstartsmøtet. Referatet følger hele oppstartsprossessen, og 
skal godkjennes av begge partene. Dato for oppstartsmøte avhenger av internt 
oppstartsmøte.  

Forslag til plannavn Ådalsveien 153, Dagligvare 

Plantype ☐ Områderegulering 
☒ Detaljregulering 
☐ Mindre endring av reguleringsplan 

  Gjeldende plan:  
Eiendom (gnr./bnr.)  Gnr.274 bnr. 436 og 359 Del av gnr.274 bnr.167.  
Planavgrensning Lim inn et kart med planavgrensning. 

  
 

Saksnummer 20/11047 Plan-ID 
 

478 

Saksbehandler Lars Lindstøl 
Planinitiativ mottatt 26.11.2020 
Møtested Digitalt møte Møtedato 15.01.21 
Møtedeltakere 
Forslagsstiller 
Fagkyndig 
Grunneier 
Kommune/planmyndighet 
Andre 

BA-tec as v / Jan Solberg 
Berntsen Plan og oppmåling AS v / Maria Helene Sæther 
Ådalsveien 153 as, Fossveien 5 3510 Hønefoss 
Harriet Slåen og Lars Lindstøl 
 

 

1. Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet 
      

Tilrettelegge for etablering av 
dagligvarehandel med ladestasjoner og 
enkel servering/hamburgerbar 
      

 

2. Planstatus for reguleringsområdet 
Plan: Plannavn, vedtaksdato: 
☐ Regional plan  
☒ Kommuneplanens arealdel 2019-2030  
☐ Kommunedelplan  
☒ Reguleringsplan 412 Hallingby Øst 30.06.2016 

230 Fotgjengerundergang Hallingby nov. 94 
☐ Pågående planarbeid i området 
 

 

Forhold til overordna plan (kommuneplan / kommunedelplan / områderegulering) 
☐ Planforslaget vil samsvare med arealformål i overordna plan  
☒ Planforslaget vil ikke samsvare med arealformål i overordna plan 
 
Merknader: Formålet endres fra «næring» til «forretning». Dette gjør at det stilles krav om 
politisk oppstart. 
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Kommunens informasjon om arealplaner, pågående planprosesser, og hvordan du kan 
finne gjeldende arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;  
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplan/ 
 
Konsekvensutredning (KU) 
☒ Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om KU. 
☐ Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 6 eller 8. 
☐ Planen utløser krav om planprogram. Forslag til planprogram sendes på høring 
sammen med varsel om oppstart. 
 
Merknader: Angi konkret § i KU-forskriften der krav utløses.  

 

3. Planavgrensning 
☒ Foreslått planavgrensning er vurdert og 
gjennomgått  
 

Merknader: 
Kommunen har gitt innspill om at hele 
næringsområdet bør tas med for å vurdere 
avkjøringsforholdene til E16. Forslagstiller 
ønsker ikke dette da det vil gjøre planen 
mer omfattende. Siden 
avkjøringsforholdene til E16 
håndteres/ivaretas av Statens vegvesen har 
kommunen funnet at det ikke er nødvendig 
å stille krav om utvidelse av planområdet.  

 

4. Aktuelle overordna føringer 
Aktuelle planer, bestemmelser, retningslinjer, forskrifter o.a. som kan ha betydning for 
utforming av planforslaget. 
Kommunalt Merknader 
☒ Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030  
☒ 
 

Bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel 

 

☒ Energi og klimaplan vedtatt 02.10.2010  
☒ Folkehelsemeldingen 2012-2030  
☐ Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018-2040  
☐ Kommunedelplan for gående og syklende  
☒ Trafikksikkerhetsplan 2017-2021  
☒ Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027  
☒ 
 

Retningslinjer for overvannshåndtering i 
Ringerike kommune, vedtatt 4.4.2019 

 

☐ 
 

Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike 
kommune, Buskerud (FOR-2005-04-21-492) 

 

☒ Parkeringsforskrift for Ringerike kommune  
☒ 
 

Forskrift om renovasjon for innsamling mv. 
av husholdningsavfall for Ringerike 
kommune  

 

☒ Brann- og redningstjenestens Retningslinjer 
for tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap  

 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplan/
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☐ Bryggeveileder Ringerike kommune  
☐ Grønn plakat  
☒ Strategi for universell utforming 2015-2025  
☐ Krav til lekeplasser  
☐ Jordfaglig vurdering  
Regionalt Merknader 
☒  
 

Fylkesmannens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 

 

☒  
 

Regional plan areal og transport i Buskerud 
2018-2035 

 

☐  
 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 
2017-2027 

 

☐  
 

Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Vest-Viken 2016-2021 

 

☐  
 

Regional plan for Ringeriksregionen 
(igangsatt) 

 

Nasjonalt (listen er ikke uttømmende) Merknader 
☒  Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023 
 

☒  
 

SPR Samordna bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 

☒ SPR Klima- og energiplanlegging  
☒  RPR Barn og unges interesser i planlegging  
☐  RPR Vernede vassdrag  
☐  Riksantikvarens bystrategi  

 

5. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
☒ Forslagsstiller skal varsle og kunngjøre 
oppstart av planarbeidet jf. pbl. § 12-8 tredje 
ledd.  
 
Varselet skal inneholde: 

1. Brev til berørte grunneiere, naboer, 
offentlige etater og andre berørte 
interesser.    

2. Oversiktskart som viser 
planområdets beliggenhet. 

3. Kart med avmerka planavgrensning.  
 

Merknader: 
Kommunen oversender varslingsliste 
sammen med referat fra oppstartsmøte.  
 
Forslagsstiller utarbeider forslag til 
annonse, varslingsbrev og kart med forslag 
til planavgrensning (SOSI-format). Dette 
sendes til kommunen for godkjenning før 
oppstart kan varsles.  
 
 

☒ Forslagsstiller kunngjør varsel om 
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også på 
egen internettside.  
 

Kommunen annonserer på kommunens 
hjemmeside, og varsler aktuelle interne 
aktører i kommunen.        

☒ Forslagsstiller er kjent med rutiner for 
kunngjøring og varslingsbrev samt 
varslingsliste/adresseliste. 
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6. Informasjon og medvirkning 
☐ Informasjonsmøte Anses ikke nødvendig med utvidet opplegg 

for medvirkning. Oppfordres til dialog med 
idrettslaget.  

☐ Informasjon og medvirkning på internett 
(PlanDialog) 

 

7. Informasjon om internt oppstartsmøte 
Møtested Fossveien 7 /digitalt Møtedato 13.01.2021 
Til stede i internt 
oppstartsmøte 

Linda Nethus 
Arne Hellum 
Bodil Lafton 
Erik Josephson 
Geir Svingheim 
Ingrid Strømme 
Lars Lindstøl 
Lina Frantzen 
Lisa Langebro 
Morten Fagerås 
Tollef Buttingsrud 
Tom-Erik Aasheim 
Åshild Lie 

Innspill fra kommunen i og etter internt oppstartsmøte  
Avdeling Kommentar 
Regulering 
v. 

Planavgrensningen bør vurderes mtp tilknytning til 
omkringliggende gang/sykkelanlegg og avkjørselssanering. 
Dagligvare vil kunne påvirke interntrafikk i bakenforliggende 
boligområde og konsekvenser/håndtering av dette må 
vurderes. (parkeringsløsning, atkomst, påvirkning på 
lokalveinett og vurdering av tilrettelegging for myke 
trafikanter/skolebarn) 

Byggesak 
v.  

Ønsker at det tilrettelegges for møteplasser for 
lokalbefolkningen, f. eks. ved at det rett innafor inngangen 
kan være et areal med sittegrupper, slik at det ikke bare blir 
parkeringsplasser!  I følge google street view står det noe 
lekeutstyr langs E16 i dag.  
Plasseringen blir veldig eksponert mot E16, og det er da enda 
mer viktig enn ellers å vurdere å sette ekstra krav til 
arkitektur/estetikk/plassering.  Ta gjerne med bestemmelser 
om skilt/reklame. 
Vurder å sette krav til beplanting/trær. 
Vi ser for oss at vegmyndigheten vil ta opp forhold som har 
med trafikksikkerhet å gjøre. 
Bestemmelsene bør sjekkes opp mot føringene i 
reguleringsplan 412 med evt. Endringer som følger av 
kommuneplan vedtatt i 2019 eller annet gjør at 
bestemmelsene må endres. 
 

Oppmåling 
v.  

Står feil bruksnummer. Det skal være 274/359. Grensene for 
eiendommene fremstår som avklart. 

Landbruk 
v.  

Det som må huskes på ved regulering er å få med 
skogsbilveien til Mari Heen og Ringerike kommune som 
kommer ut over g/b.nr. 274/359. Det er en tillatelse til 
utkjøring som ble gjort mellom den gang COOP eid 
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eiendommen og Mari Heen og Ringerike kommune. Det er 
skrevet en avtale om drift og vedlikehold av veien mellom 
Mari Heen og Ringerike kommune. 
Veien må sikres i reguleringsplanen. 

Friluftsliv 
v. 

Viser til undersøkelser som er utført i sammenheng med 
arealstrategien, disse kan benyttes inn i planarbeidet. Et 
punkt er at «industriområdet» anses som mindre pent.  
Parkeringsarealer utformes med grøntstruktur.  
 

Forurensning 
v.  

Forutsettes at det er kapasitet på kommunens avløpsanlegg.  
 

Miljøvern 
v.  

 

Teknisk forvaltning 
- Eiendom 
- Vann- og avløp 
- Vei, park og idrett 

Det er bom på vei for å unngå boligtrafikk direkte ut på E16 
fra boligområdet (eiendomsavd. har ordnet dette). Bør ikke 
legges opp til direkteavkjøring fra boliger ut på E16.  
 VA-kapasiteten sprengt på Hallingby (avløpssiden). 
Begrensing på renseanlegget – kan bli aktuelt med en 
utbyggingsavtale.  
Overvann, må ha en plan for håndtering av overvann.  
Viktig å opprettholde avstand til kommunalt VA.  
Må kjøres en kapasitetstest på brannvann. 
Om det ikke blir endring i forbruk av avløp må dette 
dokumenteres i fra dagens bruk. Om det er økt bruk, må det 
tas inn at dette må utbedres.  
 

Utbygging 
v.  

I.K. 

Boligtjenesten 
v.  

I.K.  

Miljøretta helsevern 
v.  

I.K. 

Barnerepresentant 
v.  

Boliggater i området nyttes til skolevei. Trafikale endringer må 
hensynta dette. 

Brann og redning 
v.  

Særskilt for Hallingby er at det der går en beredskapsvei for 
brannvesenet inn til boligfeltet i/i umiddelbar nærhet til 
planområdet. 
Beredskapsveien betjener boligfeltet øst for E16 på Hallingby 
og må være tilgjengelig under og etter bygging. 
Det må derfor legges inn som en forutsetning i planen at 
brannvesenet har tilfredsstillende adkomst til boligfeltet under 
byggingen og etter ferdigstillelse. 
For øvrig kommer de vanlige tingene om tilfredsstillende 
vannforsyning og adkomst for brannvesenet til hele bygget. 
Og at selvsagt må det prosjekteres etter gjeldende TEK.  
 

Folkehelsekoordinator 
v. 

Gode liv der man bor, tar opp muligheten for å danne 
møteplasser med kvalitet. Må tilrettelegges for myke 
trafikanter og syklister gjennom bl.a. sykkelparkering. 
Innbyggermedvirkning, om det har vært utført noe, så bør 
dette gis forslagstiller.  
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Strategi- og utvikling 
- Byplan 
- Klima- og miljø 
- Næring 

Byplansjef: 
En del av sentrumssonen av Hallingby. Tenke estetikk i dette, 
at man kan møte et godt sentrumsområde i tettstedene våre, 
med hyggelige møteplasser. Viktig å gjenbruke arealer, 
fremfor å benytte nye arealer.  
Bør se på mulighetene for en felles avkjøring ut på E16 på 
sikt, sammen med eiendommen nord for planområdet. 
 

 

8. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 
 
8.1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar 
☒ Rett lokalisering  

ABC-modellen skal brukes for 
handel/næring/industri 

 

☒ Konsekvenser for sentrum  
☒ Estetikk 

Utforming, gatebilde, volum, høyder, 
mm. 

Se kommuneplanen § 5.8.  

☒ Møteplasser og byrom  
☒ Konsekvenser for naboer  
8.2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar 
☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) Se kommuneplanen § 5.8. 

☒ Naturmangfold. Herunder vurdering 
etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

Skal alltid kommenteres i saken 

☐ Landbruk, jord og skog  

☐ Strandsone, vann og vassdrag  

☐ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, 
fjerne, tilpasse, etablere ny 

 

☐ Kulturminner og kulturmiljø  

☐ Masseforvaltning  
Behov for å beregne massebalanse/  
plan for massehåndtering? 

Planens konsekvenser for massebalanse 
skal beskrives. Hvis tiltaket medfører at 
overskuddsmasse må fraktes ut av 
planområdet, skal dette oppgis i m3 

sammen med en plan for gjennomføring. 
Det må vurderes om overskuddsmasser er 
kvalitetsmasser som bør gjenbrukes.  
For mindre planer er et omtrentlig anslag 
tilstrekkelig. Dreier det seg om mer enn 500 
m3 må det lages en detaljert 
masseberegning. 

8.3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar 
☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Skal alltid utarbeides 
 

☒ Miljøulemper 
Forurensing, støv, støy og lukt 

Se kommuneplanen § 5.2. 
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☒ Forurensning i grunnen  
Eiendommens historikk og ev. behov 
for undersøkelse 

Beskrives. 

☐ Radon  
☐ Skred Se kommuneplanen § 5.12. 
☐ Flom Se kommuneplanen § 5.12. 
8.4 Barn og unge Kommentar 
☒ Barn og unges interesser  
☒ Skolevei Det skal vurderes om endring av 

trafikksystem medfører konsekvenser for 
eksisterende skoleveier og foreslås 
avbøtende tiltak 

☐ Lekeareal Se kommuneplanen § 6.1.7.  
8.5 Sosial infrastruktur Kommentar 
☐ Skole  
☐ Barnehage  
8.6 Teknisk infrastruktur Kommentar 
☒ Energiløsning  
☒ Bredbånd/fiber  
☒ Vann og avløp Se kommuneplanen § 5.7.  
☒ Overvannshåndtering Se kommuneplanen § 5.6 og kommunens 

retningslinjer for overvannshåndtering.  
☒ Renovasjon Se kommuneplanen § 5.5.  
☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 
 

8.7 Samferdsel Kommentar 
☒ Veg og trafikk  
☒ Adkomst (avkjørsel/kryss)  
☒ Kollektivforbindelse Se kommuneplanen § 5.15.  
☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Se kommuneplanen § 5.10. 
☒ Parkering, herunder sykkelparkering Se kommuneplanen § 5.3.  
8.8 Aktivitet for alle Kommentar 
☒ Universell utforming Se kommuneplanen § 5.9.  
☐ Friluftsliv  
☒ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 
Se kommuneplanen § 5.10.  

8.9 Bokvalitet Kommentar 
☐ Antall og type boliger  
☐ Uteoppholdsareal Se kommuneplanen § 5.4 og § 6.1.5.  
☐ Sol/skyggeanalyse  
☐ Annet  
8.10 Annet Kommentar 
☐   

 

9. Krav til planforslaget – innhold og materiale 
  Merknader 
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1 
 

Plankart (målsatt pdf og SOSI-fil)  
 

 

2 Reguleringsbestemmelser (pdf og 
word) 

Kommunens mal for bestemmelser skal 
brukes. 

3  Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse 
(pdf og word) 

Jf. pkt 7 Aktuelle tema for utredning.  
Kommunens mal for planbeskrivelse skal 
brukes.  

4 Illustrasjonsplan i målestokk 1:500 
eller 1:1000  

Skal vise maksimal utnyttelse, og utforming 
av ubebygde arealer. 

5 Kopi av varslingsdokumenter: 
- Kunngjøringsannonse og dato i 

avisa 
- Varslingsbrev 
- Varslingsliste 
- Innkomne merknader  

 

6 Oppsummering av og kommentarer til 
innkomne merknader (word) 

 

Illustrasjonsbehov (vurderes fra plan til 
plan): 

• Lengde og tverrprofil for veiene? 
• Målestokkriktige terrengsnitt med ny 

bebyggelse og eksisterende 
bebyggelse tegnet inn, inkludert 
nabobebyggelse. 

• Fasadeoppriss av ny bebyggelse 
med farger og materialer. 

• Fjernvirkning, nærvirkning skal 
illustreres. 

• Perspektiver/ modell  
• Annet illustrasjonsmateriale? 

 
Kommunens veiledning om 
reguleringsprosess 

 
Forslagstiller utarbeider nødvendige 
illustrasjoner for å gi et riktig inntrykk av 
tiltaket det reguleres for. Ytterligere krav til 
illustrasjon kan komme ved behov for 
avklaring av ulike konsekvenser av planen. 
Særlig virkning mot E16 bør illustreres.  
 
 

 

10. Kart 
Grunnkart Merknader 
☒ Grunnkart bestilles via Infoland. 

 
 

☐ Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er 
koordinatsatte grenser. 

Plankart Merknader 
☒ Digital framstilling i SOSI skal 

godkjennes av kommunen før 
planforslaget kan regnes som komplett 

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her: 
www.regjeringen.no/kartforskriften  

☒ Kommunen oversender sosi-fil for 
gjeldende og tilgrensende planer.  

 

 

11. Gjennomføring 
 Merknader 
Aktuelle rekkefølgebestemmelser Se kommuneplanen § 4 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplan/#heading-h2-6
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplan/#heading-h2-6
http://www.regjeringen.no/kartforskriften


  Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat 
 

10 
 

☒ Teknisk infrastruktur, herunder vei, 
vann- og avløpsanlegg, brannvann, 
energiforsyning, renovasjon og 
overvannshåndtering 

 

☒ Trafikksikker adkomst for gående, 
syklende og kjørende 

      

☐ Skolekapasitet og trafikksikker skolevei  
☒ Uteoppholdsareal, lekeareal, 

idrettsområder og kulturelle funksjoner 
I den grad det legges opp til i planen. 

☒ Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, 
grunnforhold, skredfare, radon og 
grunnforurensning 

I den grad forhold som fremkommer av 
utredninger gjør det nødvendig 

Utbyggingsavtale Se kommuneplanen § 3 
☒ Forslagsstiller ønsker å inngå 

utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtale utarbeides for anlegg som 
senere skal overføres kommunen. 

☐ Det skal forhandles utbyggingsavtale 
med kommunen parallelt med 
planprosessen 

 

☐ Andre forhold  
 

12. Kommunens foreløpige vurderinger 
☒ Anbefaler oppstart av planarbeid 
☒ Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12-8 
☐ Det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl. § 12-8 andre ledd.  
 
Merknader: 
Planens formål er ikke i tråd med kommuneplan ved at dette endres fra «næring» til 
«forretning». Oppstarten må derfor behandles politisk i Formannskapet. 
Oppfylles kravet til fagkyndighet jf. pbl. § 12-3 fjerde ledd?  
☒ Ja                                          ☐ Nei 
Er det aktuelt å drøfte planforslaget i regionalt planforum? 
☐ Ja                                          ☒ Nei  

 

13. Framdrift 
☒ Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 

komplett planforslag er mottatt til 1. gangsbehandling er 12 uker. 
Kommunen ønsker dialog om et konkret planutkast før det sendes inn for formell 1. 
gangsbehandling. Etter at komplett planforslag er mottatt, avsluttes dialogen mellom 
forslagsstiller og kommunen. 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: [Klikk her for å skrive inn tekst.] 
☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: [Klikk her for 

å skrive inn tekst.] 
 Se overordna framdriftsplan i pkt. 15.  

 

14. Gebyr 
☒ Behandling av planforslaget vil bli ilagt 

gebyr etter kommunens 
Betalingsreglementet finnes på kommunens 
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent 
med dette: 
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betalingsreglement for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 

www.ringerike.kommune.no/prisliste  
 

Fakturaadresse 
Navn 
Adresse 
Postnr. og –sted 
Organisasjonsnummer 

BA-tec AS 
Fossveien 5 
3510 Hønefoss 

 

15. Bekreftelser 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på 
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov 
for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige 
opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av planforslaget og endring av 
fremdriften for planarbeidet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er 
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en 
periode avslutte saken. 
 
Sted, dato: Hønefoss 14.04.2021  
 
Lars Lindstøl 
Referent 
 
 
________________________________________ 
Forslagstiller 
 

 

16. Framdriftsplan 
Måned/ 
Aktivitet 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 

<MND
> 

<ÅR> 
Annonsert 
planstart 

 Mai 
2021 

      

Frist for 
innspill 

  Juli 
2021 

     

Utarbeiding 
av plan 

  Juli 
2021 

     

Førstegangs
- behandling 

   Sep. 
2021 

    

Offentlig 
ettersyn 

    Nov. 
2021 

   

http://www.ringerike.kommune.no/prisliste
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Merknads- 
behandling 

     Des 
2021 

  

Andregangs
- behandling 

      Jan 
2022 

 

Planvedtak 
 

      Jan 
2022 

 

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle 
tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende. 

 


