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Ringerike kommune - Uttalelse til begrenset høring av forslag til
detaljregulering for Tanberghøgda

Vi viser til brev av 1 1 . juli 201 9 med forslag til endring av planforslaget for Tanberghøgda som lå ute
til høring i januar 201 9.

Det går frem av oversendelsen at det er foreslått å endre adkomstveien den siste delen mot Lisletta.
Endringen innebærer at dagens kryss mot fv. 241 og atkomst til eiendommer og boliger på
Tanbergmoen opprettholdes. Flytting av adkomstvei vil redusere behovet for omdisponering av
dyrka mark.

Fylkesmannen har i brev av 1 3. februar 2019 kommet med uttalelse til planforslaget for
Tanberghøgda. Her anbefalte vi blant annet at adkomstveien ble trukket lenger vekk fra den dyrka
marka for å redusere omfanget av jordbruksarealer som ble omdisponert til vegformål.

Ut fra dette mener vi det er bra at kommunen har fulgt opp anbefalingen og endret på deler av
vegtraséen slik at mindre arealer med dyrka mark blir berørt.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 31 . januar 201 9. Innsigelsen var
begrunnet i manglende utredninger og konsekvenser for trafikk og manglende løsninger for buss
langs fv. 241 , samt løsninger for gående og syklende. Statens vegvesen har imidlertid trukket
innsigelsen i brev av 5. juni 201 9 etter endringer i planforslaget. Vi forutsetter at den valgte
vegløsningen ikke går utover trafikksikkerheten i området og at den nye kryssløsningen er
utarbeidet i samråd med veifaglig myndighet.

Vi vil bemerke at vi mener høringsfristen er for kort. Når endringsforslaget sendes ut i
sommerferieperioden bør det tas hensyn til ferieavvikling. Det burde vært lagt til minst tre uker på
høringsfristen. Det bør tas høyde for at det kan komme innspill etter fastsatt høringsfrist. Vi minner
om at plan- og bygningsloven har som formål å sikre medvirkning fra alle berørte interesser og
myndigheter.
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader til endringsforslaget ut fra de interesseområdene vi
skal ivareta.

Med hilsen

Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver
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405 Detaljregulering - Tanberghøgda - begrenset høring av planforslag

Vi viser til hitsendt kopi av deres brev til Fossen Utvikling AS datert I l.O7.2Ol9

Vi har trukket den tidligere innsigelsen mot planen Tanberghøgda.

I brevet framgår at kommunen nå vil flytte krysset til Tanberghøgda, og samtidig
opprettholde dagens kryss med fylkesvegen for Tandbergmoveien. Dette må Statens
vegvesen fraråde da, Tancjbergmoveien både blir liggende mecj svært kort kryssavstand og
med plassering like etter den planlagte busslommen for sydgående buss.

Vi mener Tandbergmoveien må stenges veg fylkesvegen og føres via eksisterende gårdsveg
fram til den nye vegforbindelsen fra Tanberghøgda, og da gjerne slik at den eksisterende
Tanbergmoveien beholdes kun som gangforbindelse til busslommene. Eventuelt kan de
nærmeste 100 m av Tanbergmoveien dyrkes opp for å gjenvinne dyrket mark, men da btir
det noe lang omveg for gående fra den nærmeste bebyggelsen fram til busslommene.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen
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Fra: Lars Johan Buttingsrud [j - bu@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl [ Lars. Torstensen. Lindstol@ringerike.kommune.no]
Sendt: 26.07.2019 14: 02: 06
Emne: 405 Detaljregulering - Tanberghøgda
Vedlegg:

Saksnr 15/4556 - 107
Innspill til begrenset høring av planforslag, datert 11.07.2019
Dette innspillet gjelder min eiendom Gagnum 36/1.
Jeg sendte inn innspill til ordinær høring datert 11/2 - 19 med kart. Her kommer det fram
at jeg ønsker å beslaglegge så lite dyrka mark som mulig og foreslo å legge veien i
skogkanten mot jordet. Dette er nå tatt inn i det nye forslaget.
Videre foreslo jeg at den eksisterende Tanbergmoeien kobles på den nye veien i hjørnet
av jordet og skogen. Dette ville bety at jeg kan fjerne eksisterende Tanbergmovei over
mitt jorde ( jeg eier jorde på begge sider av nåværende vei ) og kan derfor drive disse to
jordene som en enhet.
Slik siste forslag er tegnet ( Begrenset høring 11/7 - 19 ) vil man få to
avkjøringer/påkjøringer på Rv 241 med ca 50 m avstand!!
Jeg ber om at mitt forslag datert 11/2 - 19 blir tatt til følge.
Med hilsen
Lars Buttingsrud


