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439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. Det er en vesentlig endring av plan siden gjeldende 

reguleringsplan fra 1990 ikke tillater opprettelse av dagligvareforretning grunnet antatt økning 

i trafikk.  

 

Planforslaget var på høring 11.12.18-16.02.19. Det kom inn syv uttalelser til planforslaget 

hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens vegvesen og Fylkesmannen. Som følge av høring og 

offentlig ettersyn er det gjort endringer i planen. De viktigste er:  

 Endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en bedre måte.   

 Endringer i bestemmelsene slik at handelen begrenses. Dette er gjort for å redusere 

trafikk og for at planen ikke skal stride med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det tillates nå maksimalt 3000m2 salgsflate for 

detaljvarehandel, noe som inkluderer maksimalt 1500m2 salgsflate for dagligvare. I 

tillegg tillates det inntil 1000m2 volumvarer og arealkrevende varer i 

forretningsbygget. Resterende areal i bygget skal ikke benyttes til handel men andre 

formål innenfor reguleringsformålet.  

 Endringer i rekkefølgebestemmelsene slik at alle tiltak som er planlagt skal 

gjennomføres før brukstillatelse. Blant annet skal parkeringsplassen være opparbeidet 

iht. situasjonsplanen, vegmyndighet skal godkjenne trafikkreduserende tiltak i 

rundkjøringen mot sentrum og planlegging og gjennomføring av alle vegtiltak skal 

gjøres etter avtale med vegmyndighet. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  



- 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning i 

eksisterende bygningsmasse. Gjeldende reguleringsplan, 113-01 Hvervenmoen vedtatt 

08.01.1990, spesifiserer i §3.1 at "Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Siden planforslaget strider 

direkte med gjeldende plan foreslås det en vesentlig endring. Ved vesentlig endring er 

planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan er 439 detaljregulering for 

Hvervenkastet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet for detaljreguleringen 06.11.17, mot fire stemmer (Bh, Nr. 70/17). 

Formannskapet vedtok Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin innstilling 

21.11.17, mot én stemme (Bh, Nr. 30/17). 

Vedtak:  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet 

gnr/bnr 38/119.   

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 

nr. 283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt 

ved Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak.  

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte.  

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av 

planoppstart.  

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling 

av planforslaget.  

 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

03.12.18 hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, mot 

tre stemmer (Bh, Nr. 88/18). Strategi og plan vedtok Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning sin innstilling 11.12.18, mot to stemmer (Bh, Nr. 36/18). (Merknad til 

punkt 3. Dato oppgitt i vedtaket er ikke korrekt. Riktig dato er 08.01.1990.)  

Vedtak:  

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.   

2. Rådmannen skal, før 2. gangsbehandling, kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på 

parkeringsområdet.  

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  
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6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og 

de konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger Gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

Omfatter ett lager-/forretningsbygg med 4850m2 handel, fordelt på følgende 

forretninger: møbelhandel 2450 m2, interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 

m2 og sportshandel 960 m2. 

 

Gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

Omfatter gjestegård med bevertning og overnatting. 

 

Gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS 

Omfatter arealet til bensinstasjonen. 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Det resterende arealet er fordelt på parkering og offentlige formål.  

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – BRA 6 700 m2 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Arealformål Forretninger (BF) 

Bevertning (BB) 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

Kjøreveg (SKV) 

Parkering (SPA) 

Annen veggrunn/grøntareal (SVG) 

Gang-/sykkelveg (SGS) 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming med minst 

to HC-plasser. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil være 

98 parkeringsplasser for bil, 10 HC plasser, 2 plasser for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget strider 

mot kommuneplanen da området er avsatt til næring. 

Gjeldende plan 113-01 Hvervenmoen, vedtatt 08.01.1990. Regulert til ervervsområde, 

(omfatter kontor, forretning, industri og lager). Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

Plantype  Privat detaljregulering jf. §12-3.   
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Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 2. gangsbehandling, og består av: 

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Planen medfører ingen endringer i eksisterende 

bygningsmasse. Byggegrenser og grad av utnyttelse tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene.   

 

Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.18-16.02.19. I samme periode ble 

forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser, hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens 

vegvesen og Fylkesmannen. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

begge innsigelsene nå trukket (se vedlegg), og kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringene i plankartet: 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg, på egen tomt, fra rundkjøringen i nord til der dagens 

overgangsfelt ligger. I tillegg er det regulert inn en gangsone foran forretningsbygget. Det er 

også regulert en forbindelse for myke trafikanter mellom gangfeltet og gangsonen. Plankartet 

stemmer nå overens med situasjonsplanen og tar tilstrekkelig vare på myke trafikanter. 

 

De viktigste endringene i planbestemmelsene: 

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 3, gjør situasjonsplanen juridisk bindende: «Før endret 

bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med 

godkjent situasjonsplan.»  

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 6, sikrer at alle tiltak blir planlagt og gjennomført før 

brukstillatelse: «Før det gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, 

skal:  

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht. planlegging og gjennomføring av 

vegtiltak. 

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser. 

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover 

fra dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i 

planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av vegmyndighetene. 
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d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret 

bruk av næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer 

til/fra nord skal endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én 

innfart og to utfarter som i dag. 

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til 

illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av 

vegvesenet.» 

 §3.1a (utnyttelse), begrenser areal for handel: «Total utnyttelse skal ikke overstige 6 

700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for 

imaginære etasjeplan. Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate 

på 1500 m2. Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 

3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. 

Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål 

innenfor reguleringsformålet.» 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Dette er tatt hensyn til i planen. Planforslaget er derfor ikke i strid med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, på to områder. 

1.  Området er avsatt til næring i arealdelen, ikke forretning.  

2. I planforslaget er formålet endret fra erverv til forretning, og det tillates et salgsareal 

på 1 500m2 for dagligvareforretning. Dette strider direkte med §6.4 i kommuneplanens 

arealdel: "Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye 

og utvidelse av eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i 

kommuneplanens arealdel. Ved regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 

800 m2 BRA salgsareal etableres i større områder for boligbebyggelse med minimum 

200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.".   

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

«c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak.» 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet, men det 

er blitt gjennomført tilstrekkelig utredninger og analyser for denne etableringen.   

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken vil ikke bli 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg. 

 

Planen fikk to innsigelser etter høring og offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere 

endringer i planen er begge disse innsigelsene trukket, men det er ennå ikke avklart hvordan 

kapasitetsproblemet i rundkjøringen nord for planområdet skal løses. Fra 01.01.20 er det 

fylkeskommunen og ikke Statens vegvesen som vil ha ansvar for veiene rundt Hvervenkastet. 

Statens vegvesen skrev i sitt brev ang. tiltaket om endring i rundkjøringen at: «Tiltakene må 

der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og med mulig behov for egen ROS-

analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune forvalte fylkesveger i området, slik 

at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen.». Det er alltid ønskelig å løse tiltak i 

plansakene men skulle dette forholdet blitt avklart på plannivå ville det ha ført til en betydelig 

forsinkelse i fremdriften. Rådmannen mener at rekkefølgebestemmelsene ivaretar eventuelle 

krav fra vegmyndighet som kan komme etter vedtak.  

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er 

positiv til disse, da de ifølge trafikkutredningen vil redusere forventet trafikkbelastning og 

føre til en tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene 

ikke gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en 

overbelastning av veikapasiteten.    
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Situasjonsplanen er gjort juridisk bindende ved at tiltakene er regulert i både plankartet og –

bestemmelsene. Dette medfører opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke 

trafikanter. Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og 

parkering for sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, 

da de vil skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig 

trafikkflyt på parkeringsområdet.   

 

Det vil opparbeides 50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som 

krever 133 for denne planen, men det hevdes i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer 

enn det realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser 50 plasser som tilstrekkelig.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten 

som oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort da Coop Extra er det eneste konseptet det er ønske om å 

opprette. 

  

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

etableringen av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet da tiltaket vil ha flere positive effekter. 

Det er etterhvert mange boliger og arbeidsplasser i nærheten. I tillegg bygges det flere boliger, 

som alle da vil få en butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere 

gående og syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Men etableringen vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk 

i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, som i 

dag er tungt belastet.   

  

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som 

allerede i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i 

trafikkutredningen, men er et forhold man må være oppmerksom på.  

 

Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan men vil gjelde foran kommuneplanen 

ved vedtak. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

Oversiktskart med planavrensning 
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