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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering -
Lloyds Marked

Fylkesmannen har fått oversendt varsel om oppstart av reguleringsplan for Lloyds 
Marked i Hønefoss sentrum. Fylkesmannen ber videre planlegging ivareta og vurdere 
landskap, transport og parkering, handel og næring, grunnforhold og flomfare, støy, 
luft og grunnforurensing, universell utforming, energi og naturmangfold. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 27. juni 2016 med varsel om oppstart av detaljregulering av 
Lloyds Marked, gnr/bnr 318/451 m.fl, i Ringerike kommune.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for høy utnyttelse av arealer avsatt til 
næringsformål. Det legges opp til å bevare den verneverdige delen av bebyggelsen. Arealene 
er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsområde.

Fylkesmannens kommentarer

Byform og landskap
Det åpnes for en høy utnyttelse av arealene for å tilrettelegge for næringsarealer. Det bør
redegjøres for påvirkning og nær- og fjernvirkning av planforslaget. Vi viser til Den 
europeiske lanskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og ber om at 
landskapshensyn og konsekvenser for landskapet vektlegges i videre planarbeid. 

Vi ber videre om at hensynet til rekreasjonsverdier vurderes og ivaretas gjennom 
tilrettelegging for sammenhengene grønnstruktur og rekreasjonsområder, jf. Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 12. juni 2015.

Transport og parkering
Varslet planarbeid er i tråd med føringer om utvikling av et transportbesparende 
arealbruksmønster, jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging fastsatt 26. september 2014 og Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging.

Vi ser det som positivt at det skal utarbeides gode adkomstmuligheter mellom Øya og Tippen 
for fotgjengere. Vi ber om at hensyn til gående, syklende og kollektivtrafikk vektlegges 
spesielt. Det må sikres attraktive og trafikksikre adkomster og ferdselsareal for myke 
trafikanter. Vi ber videre om at det sikres trafikksikre ferdselsareal og adkomster for myke 
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trafikanter og barn og unge, jf. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planlegging fastsatt 1. september 1989 og rundskriv T- 2/08 Om barn og 
planlegging. Tilretteleggingen for gående, syklende og kollektivtrafikk bør videre styrkes på 
bekostning av personbilen. Arbeidet med parkeringsutforming bør vurderes opp mot ønsket 
utvikling av området og ovennevnte nasjonale føringer.

Handel og næring
Det bør tydeliggjøres hvilke typer næringsvirksomhet som egner seg i området nær 
kollektivknutepunkt og hvilke konsekvenser planlagt næringsetablering forventes å få for 
sentrumshandelen. Vi gir i den sammenheng et planfaglig råd til videre planarbeid om å sikre 
utarbeidelse av presise planbestemmelser som muliggjør styring av næringsvirksomheten i 
området etter føringer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vi minner for øvrig om planleggingsverktøyet ABC-metoden, som 
vektlegger hensyn til virksomhetens transportbehov og nasjonale målsettinger om å redusere 
ulempene av transport i byer. 

Grunnforhold og flomsikring
Vi ber om at grunnforholdene og fare for flom blir utredet og innarbeidet i detaljreguleringen. 
Viser til at planområdet ligger under marin grense på fyllmasse. Videre planarbeid må
redegjøre for anbefalt fundamenteringsmetode, nødvendige geotekniske tiltak og skredfare, 
som viser at kravene i § 28-1 i plan- og bygningsloven kan oppfylles.

Videre må det redegjøres for fareomfang knyttet til flom og hvordan forholdet eventuelt skal 
sikres i utbyggingen. Fylkesmannen ber i den sammenheng om at hensynet til klimaendringer, 
overvann og sårbarhet og risiko vurderes og vektlegges spesielt. Vi viser til Norges vassdrags-
og energidirektorat sine veiledere Flaum- og skredfare i arealplanar revidert 22. mai 2014, 
Sikkerhet mot kvikkleireskred nr. 7 2014 og faktaark Hvordan ta hensyn til klimaendringer i 
arealplanleggingen nr. 3 2015. 

Støy-, luft- og grunnforurensning
Det fremgår av varsel om oppstart at det skal utredes for støy-, luft- og annen forurensing i 
forbindelse med detaljreguleringen. Viser til av planområdet ligger på fyllmasse, minner 
derfor på kapittel 2 i forurensningsforskriften med krav til vurdering av om det er forurenset 
grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført.

Videre ber vi om at Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 skal 
legges til grunn for vurdering av støy i videre planarbeid. Vi ber om at støyutredningene 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn. For støybelastede områder må 
reguleringsbestemmelsene fastsette konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med 
anbefalte grenseverdier. 

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520-2012 skal tilsvarende 
legges til grunn for vurdering av luftforurensning i videre planarbeid. Vi ber om at hensyn til 
lokal luftforurensning vurderes og vektlegges i videre planarbeid. 

Universell utforming
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid vektlegger prinsippene om universell utforming
slik at området kan benyttes av alle. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne.
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Klima og energi
I St. meld. nr. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene fastsatt 4. september 2009 og § 3-1 bokstav g i plan- og 
bygningsloven gis det føringer om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger 
for energiforsyning og energieffektive bygningsløsninger. I videre planarbeid ber vi om 
vurdering av alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi og 
utvikling av lavenergibygg/passivhus. Vi ber videre om en vurdering av tilrettelegging for 
vannbåren varme, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 og en vurdering av tilknytning til 
fjernvarmenettet, jf. plan- og bygningsloven § 27- 5. 

Naturmangfold
Vi er kjent med at planområdet i all hovedsak allerede er bebygd eller opparbeidet med 
asfaltflater. Som en del av videre planarbeid må det gjøres rede for hvordan de miljørettslige 
prinsippene om offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og 
ivaretatt. 

Med hilsen

Ingebjørg Haug
Fungerende avdelingsdirektør

Geir Sørmoen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Ringerike Stormarked - Lloyds marked - gnr 318 bnr 451 -
Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om 
oppstart - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 har utviklingsavdelingen ved Buskerud fylkeskommune 
mottatt varsel om oppstart av ovennevnte reguleringsplan. Høringsfristen er satt til 15.08.2016.

Buskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. 

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er å utvikle området til bymessig bebyggelse/sentrumsbebyggelse med 
tilhørende anlegg. Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 318/451 med tilliggende 
strandområder og adkomstarealer. Planområdet omfatter også deler av Hønefoss bru. I 
kommuneplanen for Ringerike er planområdet i hovedsak avsatt til sentrumsformål.

Automatisk fredete kulturminner
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk frede kulturminner innenfor planområdet. Området er 
ikke tidligere arkeologisk registrert, men er så utbygd at potensialet for å finne automatisk fredete 
kulturminner her er svært lavt. Norsk Maritimt museum fikk saken til uttale 11.07.2016, og har ingen 
merknader hva gjelder kulturminner under vann. Fylkeskommunen har derfor ingen merknader til 
planen hva gjelder automatisk fredete kulturminner.

Vi vil likevel be om at følgende tas med i reguleringsbestemmelsene ved planforslag til offentlig 
ettersyn:

«Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. kulturminnelovens § 8, annet ledd.»

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Vågårdsveien 210
3516 HØNEFOSS  

Vår dato: 15.08.2016 Vår referanse: 2016/2861-6 Vår saksbehandler:
Deres dato: 27.06.2016 Deres referanse: Leifsen Anja Sveinsdatter Melvær, tlf. 32808737

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Nyere tids kulturminner
Planområdet ligger sør for elva i Hønefoss sentrum og er i bebygd med industri- og næringsbebyggelse. 
Området kalles for Øya, og her lå det opprinnnelig en gruppe med små øyer med bebyggelse knyttet til 
sagbrukene i fossen. Vi gjør oppmerksom på at det finnes kulturminneverdier både innenfor og like 
utenfor planområdet. 

Kulturminner innenfor planområdet
Store deler av planområdet er oppført i NB!-registeret som er Riksantikvarens register over 
kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge med nasjonal interesse. Dette kulturmiljøet er også foreslått 
som et av Buskeruds kulturmiljøer i Regional plan for kulturminnevern som er under utarbeidelse av 
Buskerud fylkeskommune. 

Tresliperiet Hønefoss Brug var en svært viktig industriarbeidsplass. Bruket ble anlagt som Hønefoss 
Træsliperi i 1880 av Christian August Anker etter at han hadde kjøpt opp vannrettighetene i fossen. 
Edward Lloyd Ltd overtok bruket i 1893 og gjorde det til Norges største eksportsliperi (1909-1911). 
Bruket var i sterk vekst ved århundreskiftet og det vokste fram mekaniske verksteder, snekkerfabrikk, 
sementstøperi, steinhuggeri m.m. i tilknytning til bruket.

Følgende bygninger innenfor planområdet er vurdert til å ha verneverdi i kulturminneregistreringen 
for Hønefoss sentrum: 

Hønefoss brug med klokketårn, jugendgavler og fyrhus med pipe er vurdert til å ha høy verneverdi
(kategori B). I tillegg er tidligere Ringerike bibliotek er vurdert til å ha middels verneverdi (kategori C). 
Vi støtter denne vurderingen.

Klokketårnet, fyrhuset med pipe og de nybarokke jugendgavlene er godt bevarte deler av tidligere 
Hønefoss Brugs sliperier. Bygningene er en del av et viktig industrihistorisk miljø og har identitets- og 
symbolverdi. De nybarokke jugendgavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi er blitt et symbol 
for Hønefoss.

Kulturminner like utenfor planområdet
Hønefoss kraftstasjon i Arnemannsveien 3 og tidligere Hønefoss Sag og Høvleri bygd 1909-1911 i 
Arnemannsveien 7. Disse bygningene er vurdert til å ha høy verneverdi (kategori B) i Ringerike 
kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss sentrum.

Kulturarv som ressurs i utviklingen av Hønefoss
Vi ser det som positivt at detaljreguleringen legger opp til bevaring av de verneverdige bygningene i 
området og at kulturminner er en del av utredningstemaene i planarbeidet. Kulturminner kan være en 
ressurs i samfunnsutviklingen og i verdiskaping knyttet til stedsutvikling. Kulturminner har en viktig 
betydning for identitet og trivsel, og bidrar til å gi stedet særpreg og egenart.

Vi anbefaler at bygningene med høy verneverdi reguleres til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø og 
at det knyttes bestemmelser til henssynssonen. Dette vil bidra til forutsigbarhet for eiere, utbyggere 
og i fremtidig planlegging. Bestemmelsene skal sikre bevaring av de verneverdige bygningene, og sørge 
for at kulturminnene blir tatt hensyn til i den videre utviklingen. Slike bestemmelser vil sikre god 
tilpasning til de bygde og naturgitte omgivelsene.
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Vi foreslår følgende bestemmelser for hensynssone c) bevaring av kulturmiljø:

1. Det er ikke tillatt å rive bygninger avmerket som verneverdige i hensynssonen med mindre 
forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. 

2. Ved riving av verneverdig bygning skal bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling og 
grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater.

3. Ved planlagt fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler som taktekke, vinduer, dører, 
panel, listverk og  andre detaljer bevares så langt det lar seg gjøre. 

4. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av 
bygningsdelene som skiftes ut. 

5. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie bør 
gjøres på dokumentert grunnlag.

6. Alle saker som gjelder tiltak nevnt ovenfor må sendes fylkeskommunen til uttalelse før vedtak 
fattes. I tillegg ønsker fylkeskommunen å få tilsendt saker som gjelder vesentlige tiltak på 
gater/veier, plasser, gårdsrom og hager, som endring av markdekke og vegetasjon, og 
oppsetting av murer, gjerder og mindre byggverk. 

Merknader til planlagte nybygg
Vi anbefaler også at det legges inn bestemmelser for byggeområder inntil de verneverdige 
kulturminnene slik at eventuelle nybygg blir godt tilpasset de verneverdige bygningene.

Snøhetta AS har utarbeidet en «Mulighetsstudie» som ligger til grunn for planforslaget. I 
mulighetsstudien tas det sikte på at eiendommen skal ha høy utnyttelsesgrad og vil inneholde 
næringsareal. Nord i planområdet er det plassert et høyhus. Vi har ingen merknader til plasseringen av 
nybygget, men høyden på bygningen bør vurderes slik at den ikke blir for dominerende mot de 
verneverdige bygningene. 

Vi vil sterkt fraråde alternativet hvor de nybarokke jugendfasadene på utvidelsen av Hønefoss Brug er 
bygget inn i en ny bygningskropp. Vi anbefaler sterkt bevaring av hele bygningsstrukturen fram til den 
nye bygningskroppen med flatt tak. 

Vi anbefaler også at det blir satt krav til visualisering av planlagte nybygg med bruk av digitale verktøy 
slik at det går tydelig fram hvilke konsekvenser en utbygging får for området. Det bør lages gode (3D) 
illustrasjoner som viser hvordan området vil bli seende ut etter vedtatt plan. 

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet. 

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Anja Sveinsdatter Melvær
teamleder kulturminnevern rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Saksbehandlere: Anja Sveinsdatter Melvær (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norsk Maritimt Museum Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO
Ringerike kommune Postboks 123 
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3502 HØNEFOSS
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Oppstart reguleringsplan - Lloyds marked - Ringerike Stormarked - 

Hønefoss - Ringerike kommune 

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. 

 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. 

 

Generelle merknader 

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. 

Det må legges fram en trafikkanalyse med alle typer trafikk som skal til området. 

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 

skoleveger) må også avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige 

endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i 

planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i 

bruk. Det kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /15 m med mulighet for 

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 100 m / 50 m. 

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle 

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg kreves 

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan 
for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i 
Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på 

riksvegnettet økes til 100 m. 
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Spesielle forhold for området  

Det er ikke beskrevet type virksomhet som skal drives her, dette bør beskrives. 

 

Det er gitt spesiell tillatelse for oppføring av eksisterende bygg under Hønefoss bru. Det er 

en avtale om at bygningsdeler må fjernes når det skal foretas vedlikehold på brua. Det vil 

ikke bli gitt ytterlige tillatelse for oppføring av ev. nye bygg under brua. 

 

Det er to reguleringsplaner i området som denne plane må sees i sammenheng med og det 

er Øya og Tippen. Dette må beskrive. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. Hagerup 

Seksjonsleder Anne-Mette Bjertnæs 

 saksbehandler 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune 
VAR - Teknisk forvaltning 
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Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS  

Vågåradsveien 210 

 

3516 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3915-3 30529/16 PLN 421  14.08.2016 

 

Svar - Varsel om igangsetting av detaljregulering for Lloyds Marked 

 

 

Viser til varsel om igangsetting av detaljregulering. Mottatt 19.07.2016 

Ringerike kommune har to stk Ø250 mm vannledninger liggende igjennom eksisterende 

bygningsmasse. Den ene ledningen er ute av drift og kan i sin helhet fjernes. Den andre 

ledningen er i drift og er en av to forsyningsledninger til Nordre bydel. Sprinklervann til 

eksisterende bygninger er også hentet fra denne i tillegg til forbruksvann. Vannledningene 

ligger i egen kulvert med tak over kraftverkskanalen og videre inn i bygningsmassen til 

tidligere Ringerike stormarked. Den kan visuelt beskues stort sett hele veien. På nordsiden av 

bygningen ligger disse i en nedsprengt grøft ut i elven som er dekket med betong. Det er 

ukjent for oss hvordan snittet på denne grøften ser ut. 

Denne vannledningen må ikke bygges inn uten at det sikres plass til å foreta senere 

vedlikehold, alternativt må den omlegges med mulighet for senere vedlikehold der den bygges 

inn.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 

Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 



MATO
Text Box
Merknad Vardar 7.2.17



 



 

 





Fra: NVE [NVE@nve.no] 

Til: bleifsen@online.no [bleifsen@online.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; post@ringeriks-kraft.no 

[post@ringeriks-kraft.no]; Grzanic Goranka [gog@nve.no]; Fylkesmannen i Buskerud 

[fmbupost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 12.08.2016 14:57:38 

Emne: Innspill til varsel om igangsetting av detaljregulering for Lloyds Marked - GBnr 318/451 

med flere - Ringerike Stormarked - Hønefoss - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.gif; 201305549-6 Referat 23.02.15.docx 1377171_1_1.pdf 

Vår referanse: 201603697 

 

Vi viser til brev av 27.6.2016 med varsel om oppstart av detaljregulering for Lloyds Marked. Planområdet 

ligger helt ut mot fossen i Hønefoss. NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak 

som berører vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i 

plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres. NVE skal som høringspart bidra 

til at hensynet til vassdragsmiljø, flom- og skredfare og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. For 

mer informasjon om NVEs forvaltningsoppgaver, se www.nve.no . 

 

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for 

skader som følge av disse prosessene.  Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med 

naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder 

utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare er gitt i TEK10 

§§7-2 og 7-3. På reguleringsplannivå må det utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom 

det konkluderes med at det er områder som er flom- eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet 

som hensynssone jf. pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og 

tiltak. 

 

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 

måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn 

som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. 

§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan 

bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i 

oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.   

 

Damsikkerhet 

Oppstrøms planområdet ligger det 2 damanlegg, Sagdammen og Hønefoss inntaksdam. Disse dammene 

er ikke klassifisert, det foreligger ikke noen formell konsekvensklasse for disse. Ved endring av 

arealbruken nedenfor dammene er det de ansvarlige for vassdragsanleggene (dammer og vannveier) 

som må sørge for at dammene til enhver tid er plassert i riktig konsekvensklasse og at dammene til 

enhver tid er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand i forhold til konsekvensklasse. For å ivareta sikkerheten 

nedstrøms dammene mener vi at det bør innarbeides et rekkefølgekrav i planen om at dammene må 

klassifiseres og oppgraderes i hht riktig konsekvensklasse før det tillates en utbygging av området. Dette 

gjelder tilsvarende som for reguleringsplanen for Øya, jf vedlagte referat fra møte mellom kommunen, 

Ringerikskraft, Tronrud Eiendom og NVE, 23.2.2015. 

 

 

http://www.nve.no/


Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har 

utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs 

forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekkliste NVE tema i arealplan  

 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 

Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 

E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 

Web: www.nve.no  

 
 

 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.nve.no/Media/3622/sjekkliste_nve_2016.pdf
mailto:nve@nve.no
mailto:h@nve.no
blocked::http://www.nve.no/
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DEFGFHIHFJKLHMGNOPQORQSTG
G
G
DUGVULHFGWUXGYFHVGJVGORZOTZNONOG[HFG[HFHGYHFG\]Ĝ_HX̀GWUXGEGVaF[HFHGHVHKWaHXXGVU[HFHGaWFH[KUKbGJVGLUccHF̂HWG]\WGIX\]GI\FGFHbaXHFUKbL̀XJKHKGI\FG
dX\e[LG]JFcH[ZGDUGVULHFG\bLEGWUXGWU[XUbHFHGc\KWJcWGUGLJcHKG\bGWUXGLJ]WJXHG\KL[JbGPSZOfZNONOZGG
G
gDhĜJFGWU[XUbHFHGc\]]HWG]H[GUKKL̀UXXGWUXG\̀ L̀WJFWGJVG̀XJKJFYHU[HWiG\bGWUXYJcH]HX[UKbG̀EGIX\]VaF[HFUKbGaWIjFWGJVGkFcU]H[Ua]ZGlHWGHFGKEG
\VHFLHK[WGHKGFJ̀ \̀FWGIFJGg\Fm\KLaXWGGnG[JWHFWGNSZOoZNONOGnG[HFG[HWGHFGb_\FWGHKGVJKKXUK_HYHFHbKUKbGJVGNOOnEFLIX\]]HKGUGpjKHI\LLHKZGG
G
g\Fm\KLaXWGc\KcXa[HFHFGUGFJ̀ \̀FWHKG]H[GJWGVJKKLWJK[HKGVH[GHKGNOOnEFLIX\]GHFGXJVHFHGHKKGIX\]V\XXHKqXH[H]aFGL\]GbEFGXJKbLG̀XJK\]FE[HWGaWG
]\WGpjKHI\LLHKZGlHGLcFUVHFGVU[HFHGJWG[HWGUccHGcJKGaWHXaccHLGJWGYjXbHFGIFJGpjKHI\LLHKGcJKGLceXXHG\VHFGW\̀ H̀KGJVGIX\]V\XXHKG\bGJV̂HKbUbGJVG
VJKK]HKb[HFG\bĜJLWUb̂HWHFGVUXG[HWWHGVJKKHWGc\]]HGUKKGUG̀XJK\]FE[HWZGr\FGEGIEGHKGYH[FHG\bG]HFGKjeJcWUbGYHFHbKUKbGJVG[HWWHGJKYHIJXHFG
g\Fm\KLaXWGEGaWIjFHGHKGWFH[U]HKL_\KJXGYHFHbKUKbZGG
G
gDhĜJFGYHbFHKLHWGHFIJFUKbG]H[G̀FJcWULcGYFacGJVGWFH[U]HKL_\KJXGYHFHbKUKbGcKeWWHWGWUXGaWFH[KUKbGJVGIX\]IJFHZGlHFL\]Gc\]]aKHKGjKLcHFGEGbEG
VU[HFHG]H[GHKGLXUcGaWFH[KUKbGYjFG[HWGVsFHGcXJFWĜVJGL\]GHVHKWaHXWGcJKG\̀ K̀ELG\bĜV\FGLW\FGaLUccHF̂HWG[HWGVUXGVsFHG]H[GLXUcGYHFHbKUKbZGDU[HFHG
YjFG[HWGcaKKHGVULHLGWUXGFHIHFJKLH̀F\L_HcWGI\FGEGcaKKHGVaF[HFHG\]G[HWGHFGVHF[WGEGIEGHKGLXUcGHcLWFJGaWFH[KUKbG\bG[HGc\LWKJ[HKHG[HWGVUXGYXUZGG
G
nG
kVGFJ̀ \̀FWHKGbEFG[HWGUccHGIFH]G\]G[HWGHFGb_\FWGYHFHbKUKbHFGJVGHKGHKHFbUXUK_HqIXJWHZGDUG]HKHFG[HWGVUXGcaKKHGVsFHGHKGKeWWUbGcaKKLcJ̀GUKKGUG
VaF[HFUKbHKGJVGLUccHF̂HWHKGI\FG\]FE[HWZGDU[HFHGYjFGg\Fm\KLaXWGcaKKHGLUGK\HG\]ĜV\FGLW\FGIJFHG[HWGVUXGaWb_jFHGJWGHKGYjXbHGLXEFG\VHFGIX\]]aFHKZG
DUGJKWJFGJWG[HWGUccHGVUXGcaKKHG]H[IjFHGIJFHGI\FGYHYebbHXLHG\bqHXXHFG]HKKHLcHFGLEGXHKbHGc\KcXaL_\KHKGHFGJWGNOOnEFLIX\]]HKGHFGXJVHFHGHKKG
IX\]V\XXHKZGG
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