
Åpent møte – Ringkollen – veien videre 
Tid: Tirsdag 25.10.22 kl. 18:00-19:00 

Sted: ByLab, Fossveien 1, Hønefoss 

Til stede fra kommunen: ass. Rådmann Heming Herdlevær og næringsrådgiver Lina-Maria Linge. I 

tillegg innleid konsulent fra COWI Karianne Rydstrøm 

Referat 
Heming og Karianne holdt presentasjon om temaet. 

Innspill fra salen: 

• Avgrensning: 

o Det kom flere innspill fra salen på hvorvidt Øyangen ville bli en del av området. Det 

ble vist til kartet i presentasjonen hvor Øyangen er utenfor det planlagte området for 

regulering. 

▪ Heming besvarte med at avgrensningen ikke er endelig. Det er likevel 

sannsynlig at avgrensningen vil være ganske lik den som ble vist i 

presentasjonen.  

o Det ble også stilt spørsmål om kommunen kom til å samarbeide med tilgrensende 

kommuner om markaområdet.  

▪ Heming besvarte at det ikke er noe formalisert samarbeid med de andre 

kommunene knyttet til marka, men at det er aktuelt å se til andre kommuner 

og/eller foreninger for inspirasjon og erfaring og at det kan være aktuelt å gå 

i dialog 

o Det ble spilt inn ønske om å få Øyangen inn i arbeidet. Det ble vist til at Øyangen er 

viktig for sommeraktiviteter, herunder fiske. 

▪ Heming besvarte med at det også er viktig å avgrense området så det ikke 

blir for stort da det kan forsinke arbeidet og begrense mulighetene. 

• Forholdet til kommuneplanens arealdel 

o Hønefoss Skiskytterklubb ønsket avklaring på om deres innspill ifm revidering av 

kommuneplanens arealdel ville bli hensyntatt i dette arbeidet eller om innspillet 

måtte sendes inn på nytt. 

▪ Heming besvarte med at arbeidet vil foregå parallelt, at innspillet ifm 

arealdelen også vil sees på ifm dette arbeidet. Det ble også forklart 

forskjellen mellom kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan 

• Bakgrunn for arbeidet 

o En frivillig spilte inn at det trengs mer plass til innbyggerne, at det var utfordringer 

knyttet til parkering. Det ble stilt spørsmål ved om dette også var bakgrunnen for at 

arbeidet var igangsatt.  

▪ Heming besvarte med at det er andre årsaker, herunder behov for å 

tilrettelegge for at området kan brukes av flere og til ulike aktiviteter. Det ble 

blant annet vist til at det lenge har vært ønske om utvidelse av alpinbakken, 

overnatting på Ringkollstuen og muligheter for etablering av 

skiskytteranlegg.  

• Tilbakemeldinger på utarbeidelse av reguleringsplan 



o Representant for Haugsbygd idrettsforening formidlet at de heier på at kommunen 

går i bresjen for felles reguleringsplan da dette også er viktig for å ivareta helheten 

og friluftslivet 

o Grunneier understreket viktigheten av arbeidet med reguleringsplan. Det har vært 

jobbet med å utvikle Ringkollen, men manglende reguleringsplan med medført at 

arbeidet har stanset. Dette har vært mye grunnet Markaloven. Det er et stort ønske 

– også blant grunneierne tett opp mot Øyangen – for å få på plass en reguleringsplan 

for området.  

• Generelle tilbakemeldinger på arbeidet 

o Det kom spørsmål om fokuset lå på frivillighet/friluftformål eller næringsformål, 

samt om man ville gi føringer på hvor det ikke skal etableres næringsvirksomhet.  

▪ Heming besvarte med at man skal se på helheten – både friluft og næring. 

Kommunen må se på innspillene som kommer og vurdere helhetlig.  

o Spørsmål om arbeidet kunne ha påvirkning på kollektivtilbudet 

▪ Heming besvarte at kommunen ikke kan ta beslutninger knyttet til 

kollektivtilbudet, men at kommunen har påvirkningsmuligheter via dialog og 

innspill og er opptatt av temaet.  

o Spørsmål om tidshorisont på reguleringsplan 

▪ Heming og Karianne forklarte på et overordnet nivå hvordan prosessen er i 

reguleringsarbeid og viste til at arbeidet i beste fall tar ett år, men mest 

sannsynlig to. Det ble vist til at det kan komme innsigelser eller annet som 

forsinker arbeidet. Kommunen oppfordret samtidig til å komme med innspill 

eller informasjon som kan være viktig å få avklart i forbindelse med 

reguleringsarbeid slik at man kan unngå innsigelser i prosessen.  

o Det ble spilt inn at man burde se nærmere på problemstillinger knyttet til 

strømtilgang til hyttene i området 

o Det ble foreslått å utvide bakkene med nedfartsløyper slik at det kan være mulig å gå 

på langrenn fra Ringkollen og ned til Haugsbygd, Åsbygda etc. og dermed minimere 

behovet for kollektivtransport.  

• Interessenter 

o Fra kommunen ble det orientert om at det er en liste med interessenter som vil bli 

holdt orientert i prosessen. Samtidig ble det bedt om innspill på om det kunne være 

interessenter kommunen ikke har på listen som burde bli holdt i lupen. 

▪ Driftsleder på skianlegget meldte at de var interessenter 

▪ Øyangen velforening meldte at de var interessenter. De har om lag 400 

medlemmer og det er mange hytter i Øyangen feltet.  


