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Utarbeidet av Berntsen Plan og Oppmåling A/S 
Kommentert av Rådmannen 22.01.2020 (LL) 
 
Liste over uttalelser 
 
Nr. Navn Dato 
   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Buskerud fylkeskommune 

Statens Vegvesen 

NVE 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Ringerike kommune, Byggesakskontoret 

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett  

14.10.2019 

13.09.2019 

26.09.2019 

14.10.2019 

06.09.2019 

02.09.2019 

   
   
   

Det har totalt kommet inn 6 uttalelser i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. 4 av 

disse har ingen merknader til planarbeidet. 
 
   

 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers 
kommentar 

Rådmannens 
kommentar 

   
Buskerud fylkeskommune, 14.10.2019 
Arkeologiske kulturminner: Buskerud 
fylkeskommune har ikke opplysninger om 
automatisk fredete 
kulturminner eller andre arkeologiske 
kulturminner i planområdet. Buskerud 
fylkeskommune har derfor ingen merknader til 
planforslaget. 
Bygningsvern og etterreformatoriske 
kulturminner: Buskerud fylkeskommune kan ikke 
se at verneverdige bygninger og andre 
etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt av 
planen og har følgelig ingen merknader til 
planarbeidet. 

 

Forslagsstillers 
kommentar: 
Buskerud 
fylkeskommune har 
ingen merknader til 
planarbeidet etter å ha 
gjennomgått 
arkeologiske 
kulturminner, 
bygningsvern og 
etterreformatoriske 
kulturminner. 

 

Rådmannens 
kommentar: 
Ingen ytterligere 
kommentar. 

 

   
Statens Vegvesen, 13.09.2019 Forslagsstillers 

kommentar: 
Rådmannens 
kommentar: 
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Samtlige kommentarer i Statens Vegvesen sin 
uttalelse til oppstart ser ut til å være 
imøtekommet. 
Statens Vegvesen har ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 
 

 

Statens vegvesen har 
ingen merknader til 
planarbeidet. 

 

Ingen ytterligere 
kommentar. 

 

NVE, 26.09.2019 
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 
overordnede planer og veiledning/opplæring av 
kommuner med store utfordringer innen deres 
saksområde, samt å gi uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger. Kommunene har 
blitt bedt om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker 
bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan 
ikke NVE se at det er bedt om slik bistand. NVE 
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 
NVE minner om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- og skredfare, overvann, vassdrag og 
energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om 
NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. Hvis det 
likevel er behov for NVEs bistand i saken kan 
NVE Region Sør kontaktes med en konkret 
forespørsel. 
 

 

Forslagsstillers 
kommentar: 
NVE gir ikke konkret 
uttalelse i denne saken, 
og kan ansees å ikke 
ha merknader. 
 

 

Rådmannens 
kommentar: 
Ingen ytterligere 
kommentar. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 14.10.2019 
Fylkesmannen har ikke fått varsel om oppstart 
av planarbeid, og har derfor ikke fått mulighet til 
å kommentere planarbeidet før nå. Når det er 
sagt er det begrenset med hvilke nasjonale og 
viktige regionale føringer som blir berørt av 
planforslaget slik Fylkesmannen vurderer saken. 
Fylkesmannen vil likevel vise til viktigheten av at 
tilstrekkelig miljøkvalitet blir sikret i detaljplanen. 
Trafikkstøy fra Ringkollveien må ivaretas i tråd 
med Klima- og miljødepartementets 
støyretningslinje T1442/2016. Fylkesmannen 
mener det er en svakhet med planforslaget at 
det ikke er innarbeidet støyreduserende tiltak 
når det er dokumentert at Ringkollveien 
resulterer i at store deler av tomta er utsatt for 
støyverdier som overskrider grenseverdiene for 
støy. 
I den sammenheng ber Fylkesmannen om at 
støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir 
tatt inn i bestemmelsene slik at den blir juridisk 
bindende for området. Støy på uteareal, 
lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade 
skal ikke overstige denne grensen. Dette er med 
på å sikre godt bomiljø for de som skal bo i 
området. 

 

Forslagsstillers 
kommentar: 
Innspill tas til følge, og 
innarbeides i 
planbestemmelsene. 

 

Rådmannens 
kommentar: 
Det er beklagelig at 
Fylkesmannen ikke er 
varslet ved oppstart. 
Merknadene 
Fylkesmannen har til 
planforslaget anses 
ivaretatt på forsvarlig vis. 
Ingen ytterligere 
kommentar. 

 

   
Ringerike kommune, Byggesakskontoret, 
06.09.2019 

Forslagsstillers 
kommentar: 

Rådmannens 
kommentar: 
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Planområdet ligger nær til områder med særlig 
høyt radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart. 
Det er i selve planområdet angitt «Usikkert», 
som tyder på at dette ikke er undersøkt. 
Tiltakshaver skal vurdere om det kan være 
forurenset grunn i området der et terrenginngrep 
planlegges. Aktiviteter som vil kunne føre til 
forurensning av grunnen er eiendommer i 
områder med alunskifer eller andre bergarter 
som danner syre i kontakt med luft og vann. 
Viser ellers til «Regler for bygging og graving i 
forurenset grunn» på kommunens nettside:  
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-
og-areal/miljovern/forurenset-grunn/ 
 

 

§1-3 i bestemmelsene 
omtaler radon. Det blir 
her beskrevet at det 
skal gjennomføres 
bygningsmessig tiltak 
for å redusere 
inntrenginga av 
radongass i samtlige 
boliger uavhengig av 
om det er forurenset 
grunn i området eller 
ikke. Forslagsstiller 
anser forholdene som 
ivaretatt gjennom 
overnevnt 
bestemmelse. 

 

Rådmannen anser at 
§1.3 sikrer forholdet til 
inntrengning av eventuell 
radongass i boliger. 
Byggesak peker imidlertid 
på fare for alunskifer. 
Rådmannen anser det 
derfor fornuftig å 
innarbeide bestemmelse 
om at det skal gjøres 
undersøkelse av 
forurenset grunn og at 
det ved påvisning av 
forurenset grunn må 
utarbeides tiltaksplan 
som redegjør for hvordan 
spredning av 
forurensning skal unngås 
og hvordan det skal 
sikres at grunnen har 
tilstrekkelig miljøkvalitet 
etter at tiltaket er 
gjennomført. 

 

   

   

   
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – 
vei, park og idrett, 02.09.2019 
Teknisk forvaltning har ingen sterke meninger 
om dette, da adkomstveien er privat og 
Ringkollveien er Fylkesvei. 

Forslagsstillers 
kommentar: 
Teknisk forvaltning har 
ingen merknader til 
planarbeidet. 

 

Rådmannens 
kommentar: 
Ingen ytterligere 
kommentar. 

Hensynsone frisikt er lagt 
inn i  plankartet. 
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