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Oppheving av kommunedelplaner 
Kommuneplanens arealdel 2023-2035 
 

 
Ringerike kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen 
er kommunens overordnede plan for arealutvikling, og skal bidra til å nå målene i 
kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi. 
 

Planprogrammet er oppskriften for hvordan vi skal legge opp planarbeidet, og skal gi 
forutsigbarhet og klare rammer for planprosessen. Planprogrammet ble fastsatt i 
kommunestyret 23.06.2022. I planprogrammet ble det vedtatt at kommunen skal 
avklare hvilke kommunedelplaner som videreføres som egne planer, og hvilke som 
skal innarbeides i kommuneplanen. 
 

Jf. pbl. § 11-17, varsler Ringerike kommune oppheving av enkelte av 
kommunedelplanene, og at disse innarbeides i kommuneplanens arealdel. Viser til 
pbl. § 11-12 angående varsling for oppstart av kommuneplan. Se tabell på neste side 
for hvilke kommunedelplaner vi varsler oppstart av oppheving for. Videre prosess 
med oppheving vil følge samme prosess som for revidering av kommuneplanens 
arealdel. 
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Her følger en kort beskrivelse av kommunedelplanene som vi nå varsler en 
oppheving av; 
 

 Vedtaksdato Informasjon Status 

Kommunedelplan for 
Krakstadmarka 

30.06.2016 Varsel om oppheving. 
Kommunedelplanen vil 
innarbeides i 
kommuneplanens arealdel.  

Varsel om 
oppheving. 

Kommunedelplan for 
E16 Eggemoen-
Kleggerud 

31.01.2013 Varsel om oppheving. 
Veistrekningen er ferdig 
regulert og utbygd. 
Strekningen innarbeides i 
plankartet, og vil slik 
ivaretas. 

Varsel om 
oppheving. 

Kommunedelplan for 
gående og syklende 

29.06.1995 Varsel om oppheving. 
Gammel og utdatert plan 
som skal erstattes av 
temakart for gående og 
syklende med tilhørende 
bestemmelser og 
retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel. 

Varsel om 
oppheving. 

 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 
Krakstadmarka er et stort, sentrumsnært område som skal utvikles til å bli en ny 
bydel i Hønefoss. Kommunedelplanen er flere år gammel samtidig som store deler av 
utbyggingen ikke er realisert enda. Området er i dag vist som et hvitt område i 
arealdelen. Kommunen ønsker nå å innarbeide kommunedelplanen i 
kommuneplanens arealdel. Dette vil gi et mer entydig planverk, og mulighet for å 
samordne bestemmelser og retningslinjer mellom arealdelen og kommunedelplanen. 
Krakstadmarka er nært knyttet til Hønefoss by, og det er viktig å ivareta den 
helhetlige utviklingen i området.     
 
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud 
Ny E16-strekning som er ferdig utbygd. Den strekker seg cirka 12,5 kilometer fra 
Eggemoen i Ringerike til Olum i Jevnaker. Eggemoen – Kleggerud med bru over 
Randselva åpnet i juni 2022, mens resterende del av strekningen åpnet allerede i 
desember 2021. Kommunedelplanen er regulert og fullt realisert, og dermed ikke 
nødvendig å beholde.       
 
Kommunedelplan for gående og syklende 
Dette er en eldre kommunedelplan som ble vedtatt helt tilbake i 1995. 
Kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende bakgrunnsdokument ‘’Arealstrategi 
og bærekraftig mobilitet’’ vedtatt 30.09.2021, viser kommunens målsetninger og 
strategi for det videre arbeidet med å tilrettelegge og utvikle infrastrukturnett for 
gående og syklende. Her står det at kommunen skal legge til rette for 
sammenhengende gang- og sykkelveier i byen, tettstedene og mellom disse, samt 
forbindelser som knytter Ringeriksregionen sammen. Som del av planen ble det 
utarbeidet kart som viser eksisterende, manglende og planlagt tilrettelegging for 
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gående og syklende. Kommunedelplanen skal nå erstattes av et temakart med 
tilhørende bestemmelser og retningslinjer som innarbeides i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 

Har du innspill? 
Innspill til dette varselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post 
til Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 10. oktober 
2022. 
 
 
 
Med hilsen  

 
 
 

 

Heming Rudrud Herdlevær Eirik Næss 
Assisterende rådmann rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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