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Varsel om oppstart av detaljregulering for 477 - Ringerike kommune - 
Reguleringsplan - Tolpinrud torg 
 

Det vises til brev av 09.06.2021. 

Kort om saken 

Tolpinrud torg AS varsler om oppstart for 477 Detaljregulering for Tolpinrud torg i Ringerike 
kommune. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for dagligvarebutikk og boliger på sørsiden av 
Askveien på Tolpinrud (tidligere Sophas takeaway). Tolpinrudveien mot gangbru er lagt inn i 
planavgrensning, dette for å tilrettelegge for myke trafikanter. Innenfor planområdet legges 
det til rette for dagligvare med tilhørende parkering på bakkeplan. 

Over dagligvarebutikken tilrettelegges for ca. 40-50 leiligheter fordelt på flere bygninger, i 
ulike volumer/høyder som tilpasning til byggeskikken på stedet (opptil fem etasjer). Boligene 
vil få egen garasjekjeller. 

Grunnlagsmateriale for planforslaget ligger i den geotekniske rapporten, og ikke i egen 
prosjektbeskrivelse. 

Kommunale planer 

Overordna vurderinger 

I denne saken er det lagt opp til høy, massiv bebyggelse i et eksisterende småhusområde. Slik 
planforslaget er framstilt nå, er det i strid med områdets karakter, og kommunen bør vurdere 
å sende saken til politisk avklaring, dersom ikke prosjektet endres for å tilpasse eksiterende 
bebyggelse og strøkets karakter. 

Gode boligområder 

Vi vil henvise til veilederen fra Husbanken som gir gode råd om regulering av boligområder. 
Den ligger på Nasjonalbibliotekets hjemmesider, her er lenken: 

https://www.nb.no/nbsok/nb/698f0e95a44dc1f5cc6a7e0fe9135d23?lang=no#0 

Regulering av boligområder bør bygge opp under følgende målsettinger: 

https://www.nb.no/nbsok/nb/698f0e95a44dc1f5cc6a7e0fe9135d23?lang=no#0
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Hovedmålsettingen er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt boligmiljø 

Under denne målsettingen er det satt opp følgende 5 delmål: 

- God bolig bygning og godt fungerende bolig og bygge marked 

- God boligdekning 

- Gode boliger, god bokvalitet og godt bomiljø 

- Botrygghet 

- En funksjonell og rettferdig organisering av eier og leieforhold 

 

Videre er det viktig å få til en god boligplanlegging med følgende mål: 

- Boliger skal ha god kvalitet og være funksjonelle. God byggeskikk skal stimuleres. 

- Bærekraftig utvikling skal vektlegges gjennom miljøvennlig nybyggingen kommer god 
fortetting utbedring, og god forvaltning av boligmassen 

- Godt bomiljø skal tilrettelegges gjennom attraktive fellesarealer, grønne lunger 
lekemuligheter og trygge trafikkforhold. 

 

Slik saken er presentert nå, inneholder det foreløpige forslaget ikke kvaliteter som 
Husbankens veileder; «Gode boligområder» legger opp til. Det er viktig at arbeidet med 
reguleringsplanen baseres på denne veilederen, og legger vekt på de forhold som er 
understreket i det siste punktet i avsnittet over. 

Barn og unges interesser 

Planforslaget baseres i stor grad på at Tolpinrud lekeplass, som ligger i Blomsterveien, skal 
benyttes. Det er ikke holdbart at mindre barn skal krysse en trafikkert fylkesvei for å komme 
til en lekeplass, uansett om det er planfri kryssing eller ikke. Områder må ha tilfredsstillende 
uteareal, og tilfredsstillende lekeareal som tilfredsstiller behovene for alle barn. 

Når det gjelder barn og unges interesser spesielt viser fylkeskommunen til Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, rundskriv T2-/08 Om barn 
og planlegging og plan- og bygningslovens formålsparagraf som vektlegger at barn og unge 
skal sikres gode oppvekstmiljøer. Barn og unge har en begrenset aksjonsradius og er særlig 
avhengig av egna arealer i nærmiljøet som kan fremme aktivitet, lek og utfoldelse og gi 
varierte muligheter for sosialt samvær. 

Fylkeskommunen viser til rundskrivet Om barn og planlegging for eksempler og innspill til 
hvordan bestemmelser til planen kan utformes slik at dette sikres ved utbygging. Ved 
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omdisponering av areal brukt til lek skal det gis fullverdig erstatning i tråd med retningslinjene 
og utdypningen i rundskrivet.   

Med hensyn til lekeareal viser vi også til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging som gir 
gode presiseringer når det gjelder krav til lekeareal. Lekeareal skal ikke være brattere enn 1:3 
eller smalere enn 10 meter, og være sikret fra trafikkfare samt støy og annen forurensning.  
Trafikkstøy må vurderes og ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets 
støyretningslinje T-1442/2016. 

Lekeplass og uteoppholdsareal bør avsettes i plankartet med arealformål for dette. 

Kollektivbetjening 

Området er kollektiv betjent og det er holdeplasser på hver side av veien. Hvordan frekvens 
og kollektivbetjening vil bli i framtida er usikkert. Det er også mulig at fylkesveien kan få mer 
trafikk i framtiden, etter at ny vei og jernbane er ferdig bygd. Det er foretatt 
trafikkberegninger i forbindelse med fellesprosjektet. 

Skolevei 

Planforslaget må redegjøre for trygg skolevei. 

Kvikkleiresone 

Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-
analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og 
skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at 
farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas 

Når det gjelder reguleringsplan kommer følgende fram i teknisk forskrift: 

Dersom det er mulige faresoner i planområdet utredes skredfaren i sonene i forhold til 
kravene/sikkerhetsnivåene i kap. 3. Det utredes hvilke stabiliserende tiltak som eventuelt må 
gjennomføres i og utenfor planområdet for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i samsvar med 
tabell 3.1 og fig. 3.1. Det lages kostnadsoverslag for tiltakene som grunnlag for å vurdere hvor 
realistisk planen er før den vedtas. 

Parkering 

Det er avsatt 50 parkeringsplasser i front av bygning, det oppfordres til å redusere antallet 
parkeringsplasser, evt. legge parkeringsplasser inn i bygning, da dette skal være en nærbutikk, 
som ikke bør oppfordre til bilbruk. Store parkeringsflater må deles opp med vegetasjon. 

Antall parkeringsplasser bør reduseres slik at ikke store flater okkuperes av parkeringsplasser 
og gjør området mindre attraktivt. Planforslaget bør inneholde parkeringsplasser for sykkel/el 
sykkel. Området ligger i nærheten av sentrum og kommunestyret i Ringerike har vedtatt at 
nullvekstmålet for personbiltrafikk skal legges til grunn i planleggingen. Hvordan Ringerike 
kommune praktiserer grenser for nullvekstmål er usikkert. Kommunen må definere den 
geografiske avgrensningen. 
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Samferdsel 

Planinitiativet legger opp til to adkomster fra Askveien, en for varelevering, sammen med 
bebyggelse i Tolpinrudveien, samt en avkjøring for handlende og beboere til 
leiligheter/dagligvare. Ny plan bør gi et ryddigere trafikkbilde. Det bør vurderes å ha kun en 
utkjøring ut på Askveien, alternativt samle utkjøringer for eiendommer langs Askveien mot 
sør. 

Planarbeidet ønsker å legge til rette for dagligvarebutikk og boliger på sørsiden av fv. 290 
Askveien. 

Fv.290 Askveien har forbi planområdet en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 4000 kjt/døgn. I dag er 
adkomsten fra fylkesvegen bred med store asfaltere flater inn i krysset. I forbindelse med 
planarbeidet er det behov for å se på muligheter for hvordan krysset med fylkesvegen kan 
strammes opp for å gi et klarere kjøremønster og et bedre kryss som er tilpasset utbyggingen 
på området.  

Iht. referatet fra oppstartsmøtet med Ringerike kommune legger planinitiativet opp til to 
adkomster fra fylkesveien. En for varelevering sammen med bebyggelsen i Tolpinrudveien og 
en for handlende/beboere til leiligheter/dagligvare. For å ivareta trafikksikkerheten langs 
vegen er den beste løsningen at det blir anlagt en avkjørsel til planområdet fra sør og at 
dagen adkomst kun betjener Tolpinrudveien. 

Teknisk plan  

I varslingsområdet er fv.290 Askveien innbefattet. Alle Vikens fylkesveier reguleres etter 
Statens vegvesens håndbok R700 Tekniske tegninger. For tiltak som berører fylkesveg må det 
derfor utarbeides teknisk plan som skal godkjennes av vegmyndigheten før løsningen bli 
innarbeidet i reguleringsplanen og oversendt kommunen. Det må stå i 
reguleringsbestemmelsene til planen at byggeplan for alle vegtiltak som berører fylkesveien 
skal godkjennes av Viken fylkeskommune. 

Støy 

Iht. Statens vegvesens støysoner for riks- og fylkesveier ligger planområdet i gul/rød støysone. 
Det må derfor utarbeides en støyfaglig utredning til planforslaget iht. 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442/2016, som viser 
at alle leilighetene har et støynivå på under 55 dB utenfor rom med støyfølsom bruk, og at 
alle leiligheter har et uterom hvor støynivået er under 55 dB. For innendørs støynivå gjelder 
kravene i byggeteknisk forskrift. Før det blir gitt igangsettingstillatelse til boliger innenfor 
planområdet må det dokumenteres at hver enkelt bolig/boenhet tilfredsstiller kravene iht. T-
1442/2016. Vi minner om kommunens ansvar som støymyndighet. 

Byggegrense mot fylkesvei 
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Planforslaget må vise ei byggegrense ut mot fylkesveien. Byggegrensen skal ivareta hensynet 
til trafikksikkerheten, vegvedlikeholdet og driften av vegen, arealbehovet ved utbedring av 
vegen og miljøet langs vegen. Vegmyndigheten aksepterer at byggegrensen kan legges i 
eiendomsgrensen til vegen. Det betyr at areal som tilhører Viken fylkeskommune ikke må 
innbefattes i planområdet. Det betyr at det ikke tillates parkering eller manøvrering på det 
som i dag er vegareal. Dette arealet er nødvendig for drift- og vedlikehold av vegen. 

Videre oppfølging av planforslaget 

Samferdsel har ingen øvrige merknader til varsel om planoppstart, men vi forbeholder oss 
retten å komme med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn. 

Arkeologi 

Vi har ingen merknader til planoppstart. 

Vi ber om at følgende bestemmelse innarbeides ved planforslag til offentlig ettersyn:  

«Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker 
opp automatiske fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og 
fylkeskommunens kulturvernavdeling må varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det 
er viktig at de som utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.» 

Bygningsvern og landskap 

Forholdet til eksisterende bebyggelse og landskap 

Nyere tids kulturminner 

Tiltaket berører ikke nasjonale eller regionale kulturminneverdier som Viken fylkeskommune 
skal ivareta. Vi har ingen bemerkninger til planinitiativet. 

Konklusjon 

Ut ifra det foreløpige forslaget så inneholder det ikke de kvaliteter som en kan forvente av et 
område som skal reguleres til et boligområde med svært tett utnyttelse. Det videre 
reguleringsarbeidet bør legge til grunn Husbankens veileder; «Gode boligområder». Dersom 
ikke planforslaget innholdet de kvaliteter som forventes, blant annet tilfredsstillende 
lekearealer/utearealer, så kan Viken fylkeskommune vurdere å komme med innsigelse til 
planforslaget. 

 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Terje Øverland Lønseth 

Avd. leder kommunale planer Rådgiver 
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Saksbehandler kommunale planer, Terje Øverland Lønseth 

Saksbehandler samferdsel, Rune Seim 

Saksbehandler arkeologi, Lars Hovland 

Saksbehandler bygningsvern og landskap, Marte Fjeldvær 

Kopi til: 

Ringerike kommune 
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Tolpinnrud Torg AS 
Blomsgate 19 
3511 HØNEFOSS 
Att. Robin Junge 
 

  
 

Ringerike kommune - innspill til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Tolpinrud torg ved Hønefoss 

Vi viser til deres oversendelse av 9. juni 2021. 
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 
dagligvarebutikk og boliger på sørsiden av Askveien, gnr. 47/57 m.fl. Det er ønske om ca. 40-50 
leiligheter over butikken fordelt på flere bygninger i ulike volumer og høyder som skal være 
tilpasset byggeskikken på stedet (opptil fem etasjer). Boligene vil få egen parkeringskjeller, mens 
butikken vil få parkering på bakkeplan. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til boligbebyggelse og ligger ca 1 km fra Hønefoss 
sentrum. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planområdet ligger i kort avstand til Hønefoss sentrum og til togstasjonen. På bakgrunn av dette 
mener vi en høy arealutnyttelse kan forsvares. Vi mener likevel det er viktig at fortettingen gjøres 
med kvalitet og med vekt på dagens bygningsmiljø. Ut fra kart kan det se ut til at boligområdet 
bærer preg av å være et eneboligområde. Med nærheten til sentrum legger vi videre til grunn at 
det legges opp til bruk av andre transportformer enn privatbil og at det legges opp til en restriktiv 
parkeringspolitikk. Det må legges spesielt vekt på trafikksikre adkomster for gående og syklende. 
Behov for nye gangveier bør sikres opparbeidet i form av rekkefølgekrav i bestemmelsene. 



 
Når det gjelder etablering av en dagligvarebutikk ved Tolpinrud, så har vi ingen spesielle 
merknader til dette så lenge butikken begrenses til å betjene et lokalt omland. Vi viser ellers til 
føringer for etablering av handel i regional plan for areal og transport i Buskerud fra 2018 og 
forventer at planforslaget holder seg innenfor rammene som er bestemt her. 
 
Støy 
Vi ber om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets nylig 
reviderte støyretningslinje T-1442/2021. Området er utsatt for støyverdier som overstiger de 
gjeldende grenseverdiene med nærheten til Askveien. Det er derfor viktig at planforslaget sikrer 
gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk.  
 
Vi ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige 
støytiltak blir innarbeidet i planen. Vi ber i den sammenheng om at støygrensen for trafikkstøy på 
Lden = 55 dB blir tatt inn i bestemmelsene slik at den blir juridisk bindende for området. Støy på 
uteareal, lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade skal ikke overstige denne grensen. Dette 
er med på å sikre god miljøkvalitet for de som skal bo i området.  
 
Barn og unges interesser 
Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det sikres 
tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei. 
 
Samfunnssikkerhet, klimatilpasning og overvannshåndtering 
I forbindelse med planarbeidet må det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. I den anledning vil vi vise til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
Vi viser til at det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer. Med 
fremtidig klima med mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til lokal 
overvannshåndtering og sikring av byggverk. I statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene vises det til at ved planlegging av nye områder 
for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret 
klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt 
kvalitet i uteområder. Planen må legge opp til en forsvarlig overvannshåndtering. Vi anbefaler 
Miljødirektoratets veileder om klimatilpasning. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
-        Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/


Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 
 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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http://www.milj%C3%B8status.no/
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Dato: 28.06.2021
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Vår saksbehandler: Ole Magne Kjellevold
Telefon:
Mobil: +47 91666106
E-post: Ole.Magne.Kjellevold@banenor.no

Ringerike kommune - Varsel om oppstart av detaljregulering for 477 - Tolpinrud Torg, Bane
NORs uttalelse

Vi viser til oversendelse datert 9.6.2021..

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
Sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Ole-Magne Kjellevold
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Powwow Arkitekter AS 

Schweigaards gate 34C 

0191 OSLO 

 

   

Vår dato: 10.08.2021         

Vår ref.: 202110533-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 08.06.2021 Marie Louise Sundheim 

Deres ref.:    

   

     

1 

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering - 477 Tolpinrud 

torg - Ringerike kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart for detaljreguleringsplaner datert 9. juni 2021 fra  

PowWow Arkitekter AS.  

 

Planområdet omfatter eiendom 47/67,77,80,81 og 41. Planområdet ligger på Tolpinrud i Hønefoss. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for torg/samlingspunkt for Tolpinrud, med 

dagligvarehandel og boliger i blokk. Eksisterende eneboliger på eiendommene skal rives og det skal 

bygges et nytt bygg med 4-5 etasjer, med parkeringskjeller i første etasje. Den nye blokka skal ha 

næringslokaler i første etasje og leiligheter i etasjene over.  

 

Vi har vurdert planområdet opp mot NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan Kartbasert veileder 

for reguleringsplan.  

Kvikkleire 

Planområdet er berørt av kartlagt faresone for kvikkleireskred. Plandokumentene må vise at utbygging 

kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred, jamfør byggteknisk forskrift § 7-3 og 

NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Kravet til sikkerhet er også knyttet til mulighet for 

at planlagte tiltak ligger i utløpsområde for skred. Arealer med utilstrekkelig sikkerhet må vises som 

hensynssoner og gis tilhørende bestemmelser som gir krav om nødvendig sikring. Dersom konsulent 

gjennom nye grunnundersøkelser får ytterligere kunnskap om eksisterende eller nye faresoner for 

kvikkleireskred, må dette meldes inn til NVE. Reguleringsplanen må vise hvordan tilstrekkelig sikkerhet 

oppnås. For kart og mer informasjon om sikkerhet mot kvikkleireskred, se NVEs kartbaserte veileder for 

reguleringsplaner.  

Flom, erosjon, skred og overvann 

 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50


 
Side 2 

 

 

 

utredning av faren. 

 

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 

vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 

vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 

ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 

omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 

kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 

infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. 

 
 Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

fungerende seksjonssjef 

Marie Louise Sundheim 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/arealplanlegging/


Fra: Johan Sigander <Johan.Sigander@brakar.no> 
Dato: 9. august 2021 kl. 15:17:48 CEST 
Til: Robin Junge <robin@langesand.no> 
Kopi: Åsmund Åsly <asmund.asly@brakar.no>, Knut Gunnar Fonn <Knut.Gunnar.Fonn@brakar.no> 
Emne: Innspill: detaljregulering for 477 Tolpinrud torg 

  
Hei Robin, 
  
Her er et innspill fra Brakar vedrørende detaljreguleringen for 477 Tolpinrud torg. 
  
Det er positivt at denne ombyggingen skjer i nærhet til eksisterende infrastruktur for 
kollektivtransport. Holdeplassen Tolpinrud er jo nært plassert langs Askveien og har en godt tilbud til 
/ fra Hønefoss sentrum og Modum / Drammen med linjene 100 og 101. I tillegg så betjener også 
skolebuss 254 holdeplassen langs strekningen Plogen – Tyristrand – Hønefoss.  
  
Siden det er et rett så mange leiligheter (40 – 50) som er planlagt i detaljreguleringen så er det 
ønskelig at det etableres en sikker gangvei med fortau mellom det nye boligområdet og holdeplassen 
Tyristrand. 
  
Mvh 
  
Johan Sigander 
Strategisk planlegger / prosjektleder 
Brakar as 
Telefon: +47 906 57 401 

 
  
 

mailto:Johan.Sigander@brakar.no
mailto:robin@langesand.no
mailto:asmund.asly@brakar.no
mailto:Knut.Gunnar.Fonn@brakar.no


 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS • Musmyrveien 10 • 3520 Jevnaker • Org.nr: 966 494 816 
Telefon: 61 31 47 20 • E-post: f irmapost@hra.no • Nettside: www.hra.no 

Generell info om renovasjon ved oppstart av reguleringsarbeid 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen og må inkluderes i 
reguleringsplanene.  Dette gjelder avsetting av areal, bredde på vei, sikkerhet, 
stigningsforhold, tilgjengelighet for renovasjonsbil, snuplass, kapasitetsberegninger og andre 
forhold.  
 
Tilgjengelighet 
Det er Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Henting og 

transport av avfall fra husholdninger skjer med spesialbygde biler som komprimerer avfallet. 
Renovasjonsbilene kan komme opp i en maks totalvekt på 30 tonn og en aksellast på 9 tonn.  

Kjørbar vei er vei som har snuplass og har kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å 
tåle et renovasjonskjøretøy. Det må ikke være greiner eller annet som kan hindre 
renovasjonsbilen, skade bilens sikkerhetsutstyr, eller hindre sjåførens utsyn. Kjørebanen skal 
være minimum 3 m bred + veiskulder 0,5 m på hver side. Veiskulder er kjørbart felt som 
ligger inntil kjørebanen. Veier og bruer må tåle et akseltrykk på 9 tonn, og kurvatur og 
stigningsforhold må oppfylle veinormalens krav til kjøring med lastebil type L, normalt ikke 
over 8-10 % stigning.  
 
For å sikre trygg trafikk, må det opparbeides tilstrekkelig med snumuligheter for 
renovasjonsbilen. Snuplass/snuhammer skal være tilpasset Vegvesenets norm for store 
lastebiler (L). Snuplassene må ikke blokkeres med parkerte biler eller annet materiell. 
Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige årsaker, og rygging skal kun skje for å snu. Det er 
snuplass eller mulighet for gjennomkjøring som ofte mangler i trange boligfelt.  
  
Beholdere skal plasseres så nærme kjørbar vei som mulig, maks 10 m fra vei. 

Avfallsbeholderne skal stå lett tilgjengelige og plasseres i utkanten av boområder. Det er ikke 
ønskelig at renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerheten til 

myke trafikanter. Barn skal ha et trygt boområde uten at store lastebiler skal inn i tun og 
gårdsplasser. Skal en renovasjonsbil kjøre inn i boområder må krav til vei og 

fremkommelighet være avklart etter forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved 
regulering til eneboliger, blokker og hytter.  

  
 

Nedgravde renovasjonsanlegg 
Avfallsbeholdere under bakken er en god og plassbesparende løsning for områder med 

småhusbebyggelse, borettslag, blokkbebyggelse, foreninger og andre tilsvarende store 
boligfelt.  

Nedgravd renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere da det er 
plassbesparende når det gjelder det estetiske. Andre fordeler er for eks. at anlegget er mer 

mailto:firmapost@hra.no
http://www.hra.no/


 

brannsikkert, har færre tømmepunkter, er sikret mot skadedyr, reduserer tungtrafikken i 
boligstrøk og har mye mindre lukt da avfallet lagres under bakken.  
 

Ønsker en utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på 
minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging, 

befaring, tilgjengelighet og kapasitetsberegning. Utbygger betaler alle utgifter knyttet til 
etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for husholdning hvor nedgravd renovasjonsanlegg 
benyttes, blir det samme som standard renovasjonsgebyr.  
 
Det finnes to typer nedgravde beholdere; helt nedgravd og delvis nedgravd. Helt nedgravd 
renovasjonsanlegg har bare innkastluken over bakken, mens resten av beholderen er gravd 
ned. Den andre løsningen, delvis nedgravd, har om lag 60-70 % av beholderen under bakken 
og resten over. I store og tette boligområder anbefales helt nedgravde beholdere da disse 
tar mindre plass over bakken. Arealkrav blir ca. 2x2 meter pr. avfallsgruppe som er: 
matavfall, restavfall, papir/papp, plastemballasje og glass - og metallemballasje. Arealkrav 
blir dermed 10-14 meter pr. anlegg. Et anlegg der beholderne til matavfall og glass - og 
metallemballasje er på 3 m3 og de resterende på 5 m3, er dette beregnet på ca 30-35 
husstander. Beholdere kan stå bak hverandre og på hver side av en snuplass. På grunn av 
innerbeholderens lengde, type helt nedgravd, må beholderen på 5 m3 plasseres fremst, 

altså nærmest renovasjonsbilen. Fra senter bil til bakerste beholder kan det maks være 5 m. 

Det er dog flere muligheter som må avklares i hvert enkelt tilfelle. 
 

Kapasitetsberegninger 
Kapasitetsberegninger gjøres etter oppsatt tømmeintervall for HRA, og dette er likt i alle 

våre 5 kommuner. En utbygger må beregne kapasitet etter oppsatt tømmeintervall, da det 
ikke er valgmuligheter i forhold til denne problematikken. Utnyttelsesgraden for bolig kan 

ikke gå på bekostning av infrastruktur – i dette tilfellet renovasjon. 
Matavfall og restavfall  tømmes hver 2. uke 

Papir og plastemballasje  tømmes hver 4. uke 
Glass- og metallemballasje              tømmes hver 8. uke 

 
Søknadsskjema for nedgravd renovasjonsanlegg finnes på HRA`s nettside: www.hra.no. Det 

må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar befaring etter 
søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase. 

 

Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra 
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av 

andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på 
grunn av risikoen for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i 

første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall deles på 2 
steder/avfallsrom. Dette må hensyn tas i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   

 

http://www.hra.no/


 

Næringsavfall kan håndteres av private aktører hvis virksomheter ønsker det, men etter 
Forurensningslovens bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også tømme 
næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 

 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med videre planarbeid. 
 
 



Fra:                                              Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen 
Sendt:                                        tirsdag 29. juni 2021 14:49 
Til:                                               Åshild Lie 
Emne:                                        Innspill - 477 Detaljregulering Tolpinrud torg - intern oppstartsvarsling 
  
Hei,  
  
Planområdet er innenfor NVE registrert kvikkleiresone 2260 Tolpinrud med middels faregradsklasse og 
meget alvorlig konsekvensklasse (risikoklasse 4). Fra kvartærgeologisk kart er det markert inn en stor, 
gammel skredgrop rett øst for planområdet (planområdet er oppå skredkanten).  
  
Før kommunen kan sende planen til 1. gangsbehandling må det gjøres en geoteknisk vurdering av tiltaket 
iht. NVE veileder 1/2019. I den geotekniske prosjektrapporten må prosedyren i NVEs veileder være fulgt 
og det skal være en tydelig konklusjon som redegjør for at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt iht. 
TEK17 § 7-3.  Det skal også medfølge en uavhengig kvalitetssikring av rapporten. Uavhengig 
kvalitetssikring etter NVE veileder (kap 4.9) er ikke det samme som uavhengig kontroll etter SAK10.  
  
Foretaket som utfører de geotekniske vurderingene må ha formell kompetanse innen fagområdet 
geoteknikk. Med formell kompetanse i geoteknikk menes ingeniørutdanning med fordypning 
(tilsvarende MSc) i geoteknikk. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Hanne Wilhelmsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver 
Strategi- og utviklingsavdelingen  
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 905 35 168 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
  

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt 
informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en 
feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.  
  
Vær klar over at e-post til og fra Ringerike kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivloven og også vil 
være et offentlig saksdokument andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven. 
  

http://www.ringerike.kommune.no/


 

Byggesak 

 

 
 

Notat 

 
 
Til: Åshild Lie 
 
Kopi til: Arne Hellum,Vidar Moholdt,Øyvind Tosseviken 
 
Saksbehandler: Ole Anders Moskaug 
Vår referanse: 20/10596- 13  
Dato: 05.07.2021 

 

Emne: Kommentar forurensning - 477 Detaljregulering 
Tolpinrud torg - Internt oppstartsvarsling  

 
Planområdet ligger innenfor «Buffersone avløp», i umiddelbar nærhet til kommunalt VA-
ledning. I henhold til Kommuneplanen § 5.7 teknisk infrastruktur, er det plikt til å koble seg til 
offentlig avløp der dette foreligger. Gnr/bnr 47/77 – Askveien 54, har verken privat eller 
offentlig gebyravtale. Ingen registrerte slamtømminger. Sannsynligvis er eiendommen 
tilknyttet kommunalt VA. Etter hva vi har fått opplyst bor eier på adressa. Spørsmålet er om 
teknisk/forurensningsmyndigheten skal foreta seg noe frem til riving/bygging (hvis det er 
planen). Det vil si registrere gebyravtale for kommunalt VA fremover (evt. pålegge tilknytning 
hvis dette ikke er gjort) og kreve at kommunale gebyr etterbetales.  
 
Eiendommene innenfor planområdet, og nærliggende eiendommer, er ikke registrert i 
fagsystemet grunnforurensning. Området ligger inntil trafikkert vei, og har fungert som 
butikkeiendom (uavklart bruk). Forurenset grunn kan ikke utelukkes. Det skal gjøres en 
vurdering i tråd med forurensningsforskriften kapittel 2.  
 
Eventuelle nedgravde oljetanker til oppvarming av bygg skal saneres/graves opp, og meldes 
til kommunen. 
 
Det må sikres bestemmelser for masseforflytning (ikke-forurensende masser).  
 
Evt. utslipp fra evt. parkeringskjeller må sikres (sandfang og påslippstillatelse). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ole Anders Moskaug 
------------------------- 

rådgiver utslipp og forurensning, byggesak 
Ringerike kommune 

 



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Prosjektnavn: Tolpinrud torg
 
Adresse: Askveien 54, 3510 Hønefoss

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
47
 

Bruksnr.:
77
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: ANNE BRÅTHEN
 

Adresse: Tolpinrudveien 1, 3510 Hønefoss
Gårdsnr.:
47

Bruksnr.:
100

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
Adresse: Tolpinrudveien 3, 3510 Hønefoss
Gårdsnr.:
47

Bruksnr.:
56

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Tilbakemelding fra Tolpinrudveien 3 på nabovarsel av utbygging av Tolpinrud Torg. 
Jeg mener bygging her vil påvirke meg meget negativt og vi ønsker ikke denne utbygging av 
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følgende grunner:
- Min bolig vil få et verdifall. 
- Det vil bli støy fra parkeringsplassen fra kunder og varelevering fra tidlig om morgenen til seint på 
kvelden. 
- Jeg frykter det også kan bli en råneplass for ungdom.
- Dersom utbygging av Tolpinrud Torg blir iverksatt er støyskjerming en forutsetning . 
- Min eiendom vil få redusert lys og solforhold med skyggevirkning fra blokkene.
- Det vil bli sjenerende innsyn fra Tolpinrud Torg inn til min eiendom. 
- Butikkens inn og utkjørsel ser ut til å komme veldig tett på min utkjørsel, noe som kan skape 
trafikkfarlige situasjoner. 
- Askveien har allerede i dag stor trafikk. Dersom prosjektet blir realisert vil trafikken til og fra 
leilighetene og butikken føre til en økning av trafikken, noe en vei i boligområdet her ikke er 
dimensjonert for. 
- Tolpinrud er et gammelt boligområde og høye boligblokker vil ikke estetisk passe inn i bebyggelsen 
i området.

Tolpinrud, 22 Juni 2021
Anne Bråthen
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: annebraa3@gmail.com
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

ANNE BRÅTHEN på vegne av BRÅTHEN ANNE 22.06.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Fra:                                  Robert Ekanger <robertekanger@gmail.com> 

Sendt:                             onsdag 4. august 2021 10:06 

Til:                                   postmottak 

Emne:                              Uriktige opplysninger i varsel om oppstart - 477 Tolpinrud torg 

  

Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplan 477 Tolpinrud torg 

(https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/477-

tolpinrud-torg/). 

  

Av varselet framkommer det at planområdet omfatter gnr/bnr 47/67, 77, 80, 81 og 41. Av 

plankartet framkommer det tydelig at eiendom 46/4, med bruksnavnet «Tolpinrud», også ligger 

innenfor planområdet. Videre ser jeg i referatet fra oppstartsmøtet 6.5.2021 (side 2) at alle 

grunneiere er med i møtet eller at det er sendt inn dokumentasjon på at de er informert. Som 

grunneier av 46/4 har jeg imidlertid ikke blitt kontaktet i forkant av oppstartsmøtet, og jeg ber 

derfor om tilbakemelding på hva slags dokumentasjon forslagsstiller har oversendt kommunen på 

dette. Videre står det at forslagsstiller har opsjonsavtaler innenfor planområdet, men det 

foreligger følgelig ikke en slik avtale for min del. Jeg har selv tatt kontakt med forslagsstiller etter 

at jeg ble kjent med planene for å opplyse om at jeg er grunneier innenfor planområdet. 

  

Til orientering er jeg kalt inn til oppmålingsforretning 5.8. og jeg kommer naturligvis til å stille 

på dette. 

  

Mvh 

Robert Ekanger 

5. generasjons grunneier av 46/4 

  

Mobil: 98 46 07 40 

E-post: robertekanger@gmail.com 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/477-tolpinrud-torg/
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/477-tolpinrud-torg/
mailto:robertekanger@gmail.com


Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Prosjektnavn: Tolpinrud torg
 
Adresse: Askveien 54, 3510 Hønefoss

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
47
 

Bruksnr.:
77
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: ELI GUNN MARIE KIHLE HANSSEN
 

Adresse: Skogveien 2, 3510 Hønefoss
Gårdsnr.:
47

Bruksnr.:
47

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Jeg viser til merknader lagt inn i svaret fra Rune Ivar Hanssen.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: elikhan@online.no
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Telefonnummer: 91526095
 

SIGNERT AV

ELI GUNN MARIE KIHLE HANSSEN på vegne av HANSSEN
ELI G M KIHLE 24.06.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

24.06.2021 22:52:17 AR
436025509

24
.0

6.
20

21
 2

2:
52

:1
7 

AR
43

60
25

50
9

2



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Prosjektnavn: Tolpinrud torg
 
Adresse: Askveien 54, 3510 Hønefoss

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
47
 

Bruksnr.:
77
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: INGA KRISTINE LØRDAHL
 

Adresse: Skogveien 1, 3510 Hønefoss
Gårdsnr.:
47

Bruksnr.:
42

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Dette er utfylt for Inga Kristine Lørdahl og Richard Haugen.
1. Det bør etableres innsyn/støyskjerm. Bør etableres før byggestart for å forhindre støy/støv i 
rive/byggeperiode.
Det vil bli direkte innsyn ifra parkering/uteområder, en løsning her er å forlenge innsyn/støyskjerm ifra 
busstopp.
2, Belysning: viktig å unngå strø/blendende belysning da vår eiendom ligger lavere i terrenget.
3. Trafikksikkerhet barn og voksne: det er allerede i dag stor trafikk på Askveien, etablering av butikk 
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og 44 leiligheter medfører økt trafikk.
Det er i dag mange krysningspunkter på Askveien.
4. grunnvann: det går mange vannårer her og vi er bekymret over hvordan disse blir påvirket av 
prosjektet.

 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: richard@xpnd.no
Telefonnummer: 90920147
 

SIGNERT AV

INGA KRISTINE LØRDAHL på vegne av LØRDAHL INGA
KRISTINE 24.06.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Innsigelse fra Tolpinrudveien 1 vedrørende utbygging av Tolpinrud Torg

Det vises t il mott at t nabovarsel:

Vi ønsker ikke denne utbyggingen av følgende grunner:

Vår bolig vil f å vesent lig lavere markedsverdi.

Parkeringsplass vil være kilde t il støy og uro.

Redusert lys- og solforhold.

Innsyn på eiendom.

Askveien har allerede i dag stor t rafikk og ut byggingen vil øke denne.

Av byplan fra Ringerike kommune september 2019 er det en malset ning a styrke sent rum

med forret ninger, boliger og arbeidsplasser. Tolpinrud er derimot et gammelt villaområde

helt i ut kant av sent rum og bør bli skjermet for denne t ypen ut bygging. Et boligkompleks

med fem et asjer vil ikke passe inn med resten av bebyggelsen av Tolpinrud.

Det er fra denne side vanskelig a se at denne type ut bygging på Tolpinrud torg harmonerer

med målset ningen i Ringerike kommunes byplan.

I t illegg t il det ovennevnte er Tolpinrud et område med mye leire - ogsa kvikkleire. Vedlagt

denne innsigelsen følger NVE sin kart legging der det fremgår at det aktuelle området for

ut bygging er i risikosone 4, dvs. den nest høyest e på skalaen. En slik utbygging på et allerede

utsat t område fremstår for oss som svært risikofylt og vi kan ikke se at det kan aksept eres, jf .

de st renge kravene t il sikkerhet som følger av plan- og bygningsloven § 28.1.

ae
Jack Bjø



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Prosjektnavn: Tolpinrud torg
 
Adresse: Askveien 54, 3510 Hønefoss

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
47
 

Bruksnr.:
77
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: RUNE IVAR HANSSEN
 

Adresse: Skogveien 2, 3510 Hønefoss
Gårdsnr.:
47

Bruksnr.:
47

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
1. Begrensing av støy, støv og nattlig strølys

a. En dagligvarebutikk og 44 nye leiligheter vil medføre betydelig økt trafikk sammenlignet 
med i dag, samt mye oppbremsing og akselerasjon. Vi vil melde om vår bekymring i forbindelse 
med økt forurensning med hensyn til både støy og svevestøv i forbindelse med økt trafikk. 
Nærhet til så mange boliger vil også gi økt innsyn. 
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b. Bekymring som gjelder støy, gjelder også den som skapes fra ventilasjonsanlegg 
og lignende.

c. I forbindelse med merknadene a) og b) kan vi ikke se at det er planlagt noen tiltak 
for skjerming for nærmeste naboer på vest-siden av Askveien, for eksempel støygjerde langs 
vestsiden av veien, for å begrense de nevnte ulempene. Dette vil også kunne begrense innsyn. 

Vi vil også bemerke at støy/støv-skjerming bør være på plass før rivning av hele bygg og bygging av 
nye starter.

d. Økt trafikk og flere brukere vil skape et mer uoversiktlig trafikkbilde i Askveien.

e. Nattlig strølys fra Tolpinrud Torg bør begrenses.

2. Vi er kjent med at geotekniske undersøkelser er foretatt, men vi vil allikevel påpeke at 
det er mye vann/vannårer i grunnen på vår tomt og er bekymret for endring av vanntilsiget.
 
 
Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: runeihan@online.no
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

RUNE IVAR HANSSEN på vegne av HANSSEN RUNE IVAR 24.06.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Fra:                                              Ole Johan Schjong <outlook_05CDE8CBE635F526@outlook.com> 
Sendt:                                        mandag 9. august 2021 10:35 
Til:                                               postmottak 
Kopi:                                           robin@langesand.no 
Emne:                                        Tolpinrud torg A/S 
  
  
Hei,  
jeg hadde et spørsmål til oppmåler fra kommunen under grensegangen. 
Rekvirent var ikke tilstede så vi fikk ikke svar på flere spørsmål som naboene lurte på. 
Mitt spørsmål er: Hvorfor er planavgrensningen satt langt inne på min eiendom 46/1, Eikli gård, 
og hvilke konsekvenser har dette? 
Det er viktig at det fortsatt er god plass i kryss foran grillen, slik at tømmerbiler med henger kommer ut, 
da Tolpinrudveien er driftsvei til skogen på Eikli gård. 
  
MVH Ole J. Schjong 
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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