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426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna – 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne private detaljreguleringen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett 

av Ringerike kommunes prioriterte utviklingsområder. Videre legges det opp til økt 

trafikksikkerhet i området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av 

trafikksikkerhetstiltak på veien Midtmoen.  

 

Det planlegges for konsentrert boligbebyggelse i to etasjer, bestående av 16 nye boenheter 

med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, der området er avsatt til bolig. 

 

Trafikksikkerhetstiltak hadde spesielt fokus i høringsperioden. Flere av de innkomne 

høringsuttalelsene omhandlet dette. Statens vegvesen og Teknisk drifts uttalelser, samt flere 

andre uttalelser, var negative til å anlegge i fortau i deler av veibanen og å etablere 

enveiskjøring-system. Eksisterende veibredde er ikke stor nok til å etablere et funksjonelt 

fortau. Rådmannen opprettholder derfor sin anbefalte løsning med fartshumper på Midtmoen, 

slik planforslaget forelå ved 1. gangsbehandling.  

 

Den eneste endringen i planforslaget etter 1. gangsbehandling er at planbestemmelsene er 

justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift vedrørende renovasjonsanlegg. 

Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt for garasjer/carporter 

istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for snø-opplag langs 

kommunal vei.  

 



Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. 

Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs 

veien Midtmoen. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra 

til å styrke utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel 

utpeker som fokusområder for vekst. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett av Ringerike kommunes 

prioriterte utviklingsområder. Videre legger planforslaget opp til økt trafikksikkerhet i 

området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av trafikksikkerhetstiltak 

på veien Midtmoen. Nordbohus Modum AS er forslagstiller til planforslaget. 

 

Området som ønskes utviklet er eiendom gnr. 148 bnr. 58 ved Midtmoen. Eiendommen er i 

dag ubebygget og har en størrelse på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde. 

Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er tenkt 16 nye 

boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og 

renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som legekontor, 

forretninger, kaféer og bussholdeplass. Det er også kort vei til barnehage, skole og SFO. 

Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Foreliggende planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt 

fortetting av sentrumsnære områder. Området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak, inklusiv oppfølging  

 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.02.2019, sak 17/19. 

 

 HMA vedtok følgende tilleggspunkt i møtet:  

«HMA anmoder Nordbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune 

om endret kjøremønster i området, med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til 

fortau». 

 

 Anmodningen fra HMA vedrørende endret kjøremønster fikk spesielt fokus ved 

høring og offentlig ettersyn. 

 

  I sin høringsuttalelse fraråder Statens vegvesen en slik løsning. Teknisk drift i 

kommunen informerer om at det ikke er veibredde nok til etablering av fortau i 

veibanen.  

 På bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative uttalelser til endret 

kjøremønster, har man ikke gått videre med nærmere utredning av en slik løsning. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. Den viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift 

vedrørende renovasjonsanlegg. Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt 

for garasjer/carporter istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal 

for snø-opplag langs kommunal vei.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.02. – 25.03.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt åtte uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise 

planbestemmelser, og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  



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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

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. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune har ikke bekostet 

utredninger og lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget var godt bearbeidet da det ble sendt på høring, så det er bare foretatt mindre 

justeringer for å imøtekomme høringsuttalelser.  

Vedrørende HMAs anmodning om å se på endret kjøremønster i området, vurderer 

Rådmannen dette som uaktuelt på bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative 

uttalelser til dette. Det er derfor ikke foretatt nærmere utredning av en slik løsning. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 



opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved 

at det etableres fartsreduserende tiltak langs veien Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. 

  

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksfremlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. Med bakgrunn i 

redegjørelsen over anbefaler Rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6.  Høringsuttalelse, Fylkesmannen Oslo og Viken, 20.03.2019 

7.  Høringsuttalelse, Buskerud fylkeskommune, 23.03.2019 

8.  Forhåndsuttalelse, Statens vegvesen, 22.08.2018 

9.  Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 08.03.2019 

10. Høringsuttalelse, Ringerike-Kraft, 18.02.2019 

11. Høringsuttalelse 1, Teknisk forvaltning, 25.03.2019 

12. Forespørsel til Teknisk forvaltning 

13. Høringsuttalelse 2. Teknisk forvaltning, 26.03.2019 

14. Høringsuttalelse, Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019 

15. Høringsuttalelse, Arne Frøhaug, 18.02.2019 

16. Høringsuttalelse, Øyvind Hagen, 24.03.2019 

17. Trafikknotat17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

18. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, fartsreduserende tiltak 

19. Dokumentasjon, naboer 

20. Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

21. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

22. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

23. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

 

  

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 



Enhetsleder areal- og byplan:    Knut Kjennerud 

Fagansvarlig areal- og byplan:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:    Ingrid Liseth 

 


