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3 Statens vegvesen 11.12.2019 
4 Den norske kirke 23.12.2019 
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8 Torunn Klækken 19.12.2019 
9 Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid 27.12.2019 
10 Toppveien Vel 28.11.2019 & 

09.12.2019 & 
09.01.2020 

   
 

 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers 
kommentar 

Rådmannens kommentar 

1 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Det er foreslått å legge om dagens 
gang- og sykkelveg for å legge til 
rette for flere parkeringsplasser og 
for å bedre kunne skille biltrafikk og 
myke trafikanter. Omleggingen av 
veien kommer imidlertid i konflikt 
med en lokalitet med dragehode som 
i Norsk rødliste for arter 2015 er 
vektet som en sårbar art. Videre er 
dragehode etter naturmangfoldloven 
vedtatt som en prioritert art. 
Fylkesmannen fremmer derfor 
innsigelse til planforslaget med 
bakgrunn i at omleggingen av veien 
vil resultere i at deler av denne 
lokaliteten bli nedbygd.  
 
På grunn av konflikten med 
dragehode er det i bestemmelsene 
foreslått at plantene kan flyttes. 
Fylkesmannen vil ikke tillate flytting 
av plantene. I dette tilfellet mener vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller har gjort 
endringer i trasé for gangvei 
og foreslått hensynssone.  

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
trakk sin innsigelse til planen, 
etter at forslagstiller flyttet 
gang- og sykkelveg slik at den 
ikke komme i konflikt med 
forekomsten av blomsten 
Dragehode.  

Rådmannen har ingen 
ytterligere kommentar, og viser 
til forslagstillers kommentar.  
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det er gode muligheter for å ivareta 
lokaliteten slik den er i dag. 
Bestemmelsen må derfor endres. Vi 
ber om at det tas inn at en 
botaniker/biolog med kunnskap om 
dragehode skal verifisere 
utbredelsen av planten i forbindelse 
med utbedringen av gang- og 
sykkelvegen. Det er viktig at 
omleggingen av veien ikke kommer i 
konflikt med utbredelsen av 
dragehode i området.  

Videre må den foreslåtte 
veifremføringen endres slik at 
dagens grøntareal hvor arten er 
dokumentert blir sikret som en del av 
grønnstrukturen med tilhørende 
bestemmelser. 

Fylkesmannen imøteser videre dialog 
med Ringerike kommune for å finne 
løsninger til planforslaget for Haug 
Nærsenter. 

 

Forslagsstiller har fått biolog 
til å vurdere ny trasé for 
gangvei og foreslått 
hensynssone. Notat fra 
biolog vedlegges 
planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

Forslaget med ny trasé, nytt 
plankart og notat fra biolog 
er oversendt Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har med 
bakgrunn i dette trukket 
innsigelsen den 13.02.2020. 

 

2 Buskerud Fylkeskommune 
Utviklingsavdelingen 

Mener hensynet til automatiske 
fredede kulturminner er tilstrekkelig 
ivaretatt i planens bestemmelser. 
 
Viken fylkeskommune sier seg enig i 
Tunsberg bispedømmes vurdering, 
og har ikke merknader til 
planforslaget hva gjelder 
middelalderkirkestedet på Haug. 

 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

Tatt til orientering.  

3 Statens vegvesen 

Det er foreslått regulert areal til 
nærsenter BKB inn på eiendom som i 
dag tilhører fylkesvegen. 

 

 

 

 

Dersom en skal gå inn for å fortsatt 
regulere 12,5m byggegrense mener 
vi det samtidig må være krav om at 
det reguleres areal til framtidig 
sammenhengende gang-/sykkelveg 
(3+3+3m) langs fylkesvegene rundt 
nærsenteret – særlig når nærsenteret 
legges kloss inntil fylkesvegene.  

 

 

 

 

Området som er avsatt til 
BKB er mindre enn i 
gjeldende plan. 
Planforslaget justeres etter 
denne tilbakemeldingen så 
BKB ikke går utenfor 
eiendomsgrensen.   

 

I innspillet fra SVV ved 
oppstart av planen ble det 
bedt om 3m avsatt til SVT. 
Forslagsstiller har justert 
planforslag slik at formålet 
SVT er utvidet til 6m. Det er 
dermed 3m vei, pluss 6m 
SVT. Mot krysset er det noe 
mindre enn 6m, men der vil 
bygningen være utkraget 
høyt over veien, så det 
burde være uproblematisk. 

 

Forslagstiller har i samarbeid 
med kommunen gjort endringer 
i planen for å imøtekomme 
innspillet til Statens vegvesen.  
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Funksjonen som nærsenter gjør at 
det lett oppstår behov for å gå og 
sykle langs fylkesvegene (i tillegg til 
skolevegen som i dag er en snarveg 
SGS2). Det er også boliger i vest og 
sør for området som vil ha behov for 
bedre gangforbindelser til et 
nærsenter. Det bør stilles krav om 
gjennomføring også av dette før nytt 
nærsenter tas i bruk. Det kan ikke 
påregnes avgitt noe areal fra 
eiendommen til fylkesvegen før 
tilfredsstillende gang- og sykkelveg 
med eventuelle vegskråninger er 
avklart nærmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke vanlig med belysning av 
fartshumper. Grunnen til å kreve 
belysning der må være for å 
tilrettelegge for at fotgjengere skal 
kryss på en tryggere måte, og det vil 
da også være behov for å 
tilrettelegge med gangbane langs 
vestsiden av Fv. 2890 fram til et 
krysningspunkt for boligene der.  

 

Nærsenteret skal krage ut 
over terrenget mot 
veikrysset. Det vil dermed 
ikke være inngang til 
senteret i dette området. 
Senteret henvender seg til 
parkeringsplassen og vil 
dermed ligge med ryggen til 
fylkesvegene i større grad 
enn i dag. Forslagsstiller ser 
dermed ikke noen grunn til 
at behovet for gang og 
sykkelveg ned i krysset øker 
med denne planen.  

SGS2 omtales som 
skoleveg og snarvei. 
Gangveien er i dag 
hovedgangvei og en viktig 
ferdselsåre for myke 
trafikanter. På området er 
det i dag en uheldig 
overlapping av gangvei, 
parkering og kjørevei da 
gangveien ikke er 
tilstrekkelig adskilt fra annet 
areal.  

Tiltaket vil utbedre og øke 
trafikksikkerheten for myke 
trafikanter vesentlig fra 
dagens løsning. 

Når det gjelder 
eiendomsgrensene, vil ikke 
nærsenteret ha behov for 
noe areal tilhørende SVV. 
Siden SVT er utvidet mener 
vi dette er avklart. 

 

Krav om belysning av 
fartshumpen fjernes i 
planforslaget og 
bestemmelsene.  

 

 

4 Den norske kirke 

Hensynet til Haug kirke og kirkegård 
ser ut til å være tilstrekkelig ivaretatt i 
regulerings planen. Vi ønsker lykke til 
med det videre arbeidet! 

 

 

Ok  

Tatt til orientering.  

5 Ringerike kommune, 
forurensningsmyndighet 

Syredannende bergarter burde vært 
utredet som mulig risikotema jf. 
kjente forekomster, når planområdet 

 

 

 

Merknaden er ivaretatt av 
forslagstiller. Rådmannen har 
ingen ytterligere kommentar.  
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ligger i et område med potensielt 
syredannede berggrunn (NGU). 
Alunskifer er den mest problematiske 
og kjente syredannende bergarten. 
Andre typer leirskifere, noen 
forekomster av gneis samt sulfidrike 
bergarter regnes også som 
syredannende bergarter.  
Planbestemmelse § 3.6 
Forurensning, er vist med hjemmel til 
forurensningsforskriften §2-10, som 
har sin funksjon når det ikke er 
mistanke om grunnforurensning i 
utgangspunktet, men som oppdages 
etter at terrenginngrep er igangsatt.  

Forurensningsforskriften § 2-4 sier at 
«tiltakshaver skal vurdere om det er 
forurenset grunn i området der et 
terrenginngrep er planlagt 
gjennomført. Dersom det er grunn til 
å tro at det er forurenset grunn i 
området, skal tiltakshaver sørge for 
at det blir utført nødvendige 
undersøkelser for å få klarlagt 
omfanget og betydningen av 
eventuell forurensning i grunnen. 
Undersøkelsene skal som minimum 
avklare om normverdier, jf. vedlegg 1 
til dette kapitlet, er overskredet». 
 

Boliger er tatt ut av planen, 
dermed har ikke området 
like følsom bruk som 
tidligere. 

 

Tiltakshaver vil være pålagt 
å følge veileder for 
identifisering og 
karakterisering av 
syredannende bergarter 
(NGI 20120842-01-R) under 
byggearbeidet og forholdet 
vil med det bli ivaretatt.  

 

6 Ringerikskraft AS 

Har kun sendt en e-post hvor de sier 
at de har mottatt alle dokumentene. 
Ingen ytterligere kommentarer. 

 

 

Ok  

Tatt til orientering.  

7 Bjørn Rishovd, Fløytingen 68 

Forutsatt at "myke" trafikanter kan 
ferdes trygt med den økende trafikk 
utbyggingen vil medføre, har vi 
ingen innsigelser. 

Med dette menes at 
vei/gangvei/sykkelvei bør være en 
forutsetning for gjennomføring av 
utbyggingen. 

 

 

Trafikksikkerheten er 
ivaretatt iht trafikkanalysen 
som følger planforslaget. 
Dagens gang og sykkelvei 
langs p-plassen 
oppgraderes og skilles fra 
parkeringsarealet på en 
bedre måte enn i dag.  

Når det gjelder 
trafikksituasjonen i 
Fløytingen og krysset med 
Øvre Klekkenvei er dette 
forhold som SVV har 
ansvaret for. Ansvaret eller 
myndigheten til å gjøre noe 
med det ligger ikke til 
prosjektet. Planen legger 
ikke opp til noen endringer 
på veisystemet, men er 
positive til endringer om de 
kommer. 

 

Fylkeskommunen er veieier, og 
også forvalter etter 
omorganisering i 2020. Det er 
derfor Fylkeskommunen sitt 
ansvar da både Fløytingen og 
Øvre Klekken vei er fylkesveier.  

 

Det er avsatt arealer til fortau 
opp bakken langs Øvre 
Klekken vei. Dette vil kunne 
etableres ved rydding i 
vegsystem av vegeier 
Fylkeskommunen på sikt.  

Viser for øvrig til forslagstillers 
kommentar.  
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8 Torunn Klækken, Øvre 
Klekkenvei 18 

Innspillet er stilet til: Ringerike 
kommune, Statens vegvesen, Odd 
Ivar Sæta (AKA Eiendom) 
 
En regulering av senteret vil medføre 
økt trafikkbelastning på en Øvre 
Klekkenvei. Vi har gjentatte ganger 
forespurt tiltak for å begrense 
trafikken uten å bli hørt. 
Trafikktettheten er på ca 3 000 
daglige passeringer. Fartssonen på 
60 km er altfor høy. Det er ofte 
nestenulykker.  
Det er stadige utbygging i Haug uten 
å utvikle infrastrukturen, Resultatet er 
at all trafikk blir belastet noen få 
beboere langs Øvre Klekkenvei. 
Dette påvirker vår hverdag og er en 
stor belastning som er ødeleggende 
for vårt bomiljø. Vi anser dette svært 
urimelig. Fløytingen må snarest 
overta store deler av trafikken inkl. 
buss og vi oppfordrer Brakar til 
endring i rutenettet. Alternativt må 
Øvre Klekkenvei bli enveiskjørt.  
På vegne av beboerne langs Øvre 
Klekkenvei protesteres det mot mer 
trafikkbelastning som en utbygging 
av senteret vil medføre.  

Vi imøteser et tidspunkt for møte der 
vi kan finne løsninger på den 
alvorlige situasjonen i området. 
 

 

 

 

 

 

Når det gjelder 
trafikksituasjonen i området 
er dette forhold som SVV 
har ansvaret for.  

Planen legger ikke opp til 
noen endringer på 
veisystemet, men er positive 
til endringer om de kommer. 

Trafikkanalyse er utarbeidet 
og følger planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder et eventuelt 
møte, vil det være naturlig at 
SVV/Ringerike kommune tar 
initiativ til dette. 

Planen vil ikke medføre 
vesentlig endringer i 
trafikkmengde, trafikkforhold 
eller kollektivtrafikk. 

Øvre Klekkenvei er en 
fylkesvei, Øvre Klekken har 
egen adskilt gang- og sykkelvei 
adskilt fra kjøresone. Øvre 
Klekkenvei anses som en trygg 
vei og ferdes langs for gående 
og syklende. Trafikk bør ikke 
flyttes over til Fløytingen, da 
Fløytingen ikke har fortau eller 
gang-/sykkelveg.  

 

Fylkesveien er dimensjonert og 
klassifisert for å ta trafikken til 
og fra Haug som lokalsenter.  

Denne planen innebærer en 
mindre trafikkendring. Det 
antas at flere ønsker å benytte 
Haug nærsenter som 
nærbutikk, fremfor å kjøre bil 
for å handle. 

Vedrørende biltrafikk vil det 
kunne være mulig å redusere 
ved en holdningsendring, ved 
at de som benytter vegen heller 
velger å gå eller å benytte seg 
av kollektivtrafikk, foreldre 
velger å la barna gå til skolen, 
istedenfor å kjøre de etc.  

Klekken oppfordres selv å søke 
Fylkeskommunen om nedsatt 
fartsgrense om dette er 
ønskelig.  

Kommunen viser til tidligere 
korrenspondanse med 
Klækken, og ser derfor ikke 
noe behov for et møte. 
Klækken bes igjen kontakte 
vegeier/forvalter som er 
Fylkeskommunen.  

Brakar kan kontaktes om det er 
innspill for endring i rutenettet.  

9 Miljøorganisasjonen Grønn 
Fremtid 

Planens § 1.1.3 foreslår at før det gis 
igangsettingstillatelse for tiltak 
innenfor planområdet, skal det være 
gjennomført verifiserte geotekniske 
undersøkelser. Dokumentasjon om 
byggegrunn og geotekniske 
anbefalinger skal følge søknad om 
tiltak.  

 

 

Ok 

 

 

 

Antas som opplysning, og 
ingen merknad. Tas til 
orientering av Rådmannen.  
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ROS-analysen beskriver at 
undersøkelser tar utgangspunkt i at 
området ligger ikke i et fareområde 
for kvikkleireskred.  

Pre akseptert løsning TEK17 §7-3 for 
skredsikkerhet jf. pbl 28-1 er å 
anvende NVE veilederen "Sikkerhet 
mot kvikkleireskred", og da kap 4.5 
Prosedyre for utredning av 
aktsomhetsområder og faresoner.  

Dersom ikke pre aksepterte løsninger 
velges skal alternativ løsning 
dokumenteres iht. TEK17 §2-2  

Vi ber om at spørsmål eller andre 
henvendelser gjøres pr. e-post.   

 

10 Toppveien Vel 

I de to første henvendelsene tar 
Velet opp eventuell bruk av 
Toppveien som gangvei i 
anleggsfasen.  

I tredje henvendelsen står følgende: 
Viser til e-post som ble sendt fra 
Toppveien Vel v/Hilde Lysgård 
Knutsen den 9.12.19 vedr utbygging 
av Haug nærsenter og bruk av 
Toppveien i den forbindelse.  
Styret i Toppveien Vel hadde møte 
med AKA den 7.1.20. Vi ble der 
orientert om utbyggingsplanene, og 
AKA bekreftet at de ikke har behov 
for å bruke Toppveien til gang- og 
sykkelvei i byggeperioden.  
De ønsker å bruke deler av 
Toppveien som tilførselsvei til 
anleggsområde med brakker og 
parkering av biler til håndverkere etc. 
Toppveien Vel vil ha direkte kontakt 
med AKA om denne bruken.  
 

 

 

 

 

Forslagsstiller tolker dette 
dithen at Toppveien Vel, 
ikke har noen innspill til 
planarbeidet og bekrefter 
ellers god dialog mellom 
partene om bruk av 
Toppveien.  

 

Rådmannen anser dette 
innspillet som ivaretatt av 
forslagstiller, og at forholdene 
er ordnet mellom Toppenveien 
vel og forslagstiller AKA AS. 

 


