
Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Veienkollen boligfelt

Planident: 485

Kommune: Ringerike

 

Forslagsstiller er
Navn: Tronrud Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 942984154

Kontaktperson: Kirsti Ødegård Teigen
 
 

Plankonsulent er
Navn: Tronrud Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 942984154

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

Telefonnummer:

E-post:
 
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.
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MARTINE JULIANE LUNDBERG TØRSETH på vegne av HADELAND
OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS 21.10.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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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. 
 
 



Tronrud Eiendom AS 
Arnemannsveien 3 
3510 Hønefoss 
 
 
 

 
 
 

 31. oktober 2021 
 

Vedr. oppstart av detaljregulering for Veienkollen boligfelt – Plan-ID 3007 – 485 
 
Det vises til brev av 20. oktober d.å. fra Tronrud Eiendom AS, hvor det varsles oppstart av 
planarbeid med privat detaljregulering av det ovennevnte området. Undertegnede eier tre 
tilliggende eiendommer.  
 
Området består i dag kun av eneboliger, med begrenset høyde. Det er et rolig boligområde, 
med omliggende dyrka mark. Området har hatt stor betydning for nærområdet som ubebygd 
areal.  
 
Dersom man skal utvikle området det nå er sendt ut varsel om er det viktig at man ikke bryter 
med omgivelsene for øvrig.  
  
Undertegnede vil uttale seg nærmere gjennom formelle høringsrunder, men vil allerede nå gi 
uttrykk for følgende:  
 

- En forutsetter at det ved en evt. utbygging ikke bygges nærmere enn 4 meter fra 
tomtegrense, jf plan – og bygningsloven.  

- Området må reguleres til bebyggelse som passer inn med områdets øvrige bebyggelse, 
som består av lave eneboliger.  

- At området evt utvikles slik at det ikke kommer i konflikt med jordvern, - da dyrket 
areal i området har stor betydning for områdets karakter. En evt utbygging må ikke 
legge press utbygging av dyrka mark.   

- Det forutsettes at det ikke gjøres terrengforandringer i området.  
- Det forutsettes at grunnforholdene kartlegges grundig før detaljregulering, sett hen til 

de svært krevende grunnforholdene som er i området. Herunder om en utbygging kan 
få konsekvenser for allerede eksisterende bebyggelse på nedsiden av boligfeltet.  

- Nærliggende eiendommers adkomstrett over arealet må forbli uendret.  
- Det gjøres oppmerksom på at flere eiendommer har vann -/avløpsnett liggende over 

området. Dette må ivaretas gjennom planarbeidet.  
 
Med hilsen 
 
 
Ragnar Aasen 
 
 
Kopi: Ringerike kommune, v/planavdelingen 
 



Hei. 
 
Jeg viser til varsel om oppstart av planarbeid for 485 Detaljregulering for Veienkollen 
boligfelt på Ringerike Kommune sine hjemmesider. 
 
Jeg vil gjerne at dere legger ut relevant dokumentasjon over hvordan utbyggingen, inkludert 
allerede utført hogst, påvirker grunnforholdet og hvorvidt en slik påvirkning medfører økt 
eller redusert fare for skred, samt hvilke tiltak som gjøres for å redusere skredfare.  
 
Området er av marine avsetninger (ofte med stor mektighet), og ligger nært et område med 
sannsynlig punktnedsig i enden av jordet. Utbytting av skog mot bebyggelse kan føre til et 
større tilløp av vann i dette punktet, slik at faren for løsneskred teoretisk sett øker. Området er 
i risikoklasse 4, (og konsekvensklasse 5) som betegnes som uakseptabel risiko av NVE. 
Kommentér hvordan byggeprosess, inkludert hogst, utføres for å redusere risiko, i tråd med 
NVE sin veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred, og da spesielt med hensyn til kapittel 3.4 
Detaljeringsnivå i arealplaner og byggesak.  
 
Jeg håper med dette at det kan dokumenteres at videre byggeprosess skjer på en måte som 
bedrer den totale sikkerheten for området.  
 
Med vennlig hilsen 
Knut Gunderrud 
 
 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/485-veienkollen-boligfelt/
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-oppstart/485-veienkollen-boligfelt/
https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.aspx?layout=ringerike&east=568325.67664082&north=6671365.444533025&scale=3081&themeflags=AAAAAKAAAAABAAIIAAAIAAEDEAAAMLPPFAAAAA&displayflags=PPDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPHIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOPPPLPPPPPPLDAAAAAAAAAAPNDIPPBAIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPANPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPDAAEBAAPDAAAOPPPPPPPPPPPPPPDPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBAEG&poiSRS=EPSG%3a25832&plandialogsearchtypes=reguleringsplanigangsatt%2creguleringsplanunderarbeid%2cbebyggelsesplangjeldende&mode=plandialog&time=637722364712899954&vwr=asv
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c6c0b6d6bd7443ea847bb334721fc5be/20120078-01-r_forslag-til-kriterier-for-vurdering-av-skog-som-vernskog.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c6c0b6d6bd7443ea847bb334721fc5be/20120078-01-r_forslag-til-kriterier-for-vurdering-av-skog-som-vernskog.pdf
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201600907/1692144
https://gis3.nve.no/metadata/tema/SkredKvikkleire.html
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf


FAU ved Veien skole
Veienkollen 20
3517 Hønefoss

17 . november 202 1
i gfelt485 Veienkollen bol

Tronrud Eiendom AS
Arnemannsveien 3
3510 Hønefoss
dagfinn@tronrudeiendom

Innspill t i l oppst art av planarbeid for 485 Det alj regulering for Veienko l len bol igf elt

FAU ved Veien skole n sker d komm e med f ølgende innspill til varsel om oppstart av

planarbeid f or 485 Detaljr egulering f or Veienko/len boligf elt.
. . . . . onkollen boligf elt

Vi viser t il varsel om oppstart av planarbeid for 485 Detaljregulering for Vei e' »d
,4. ·beid et er i t rad me

pa Ringerike kommune sine hjemmesider. Der star det bl.a. planarbei de 4 ; rift
gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav t il konsekvensutredning ett er o rs ·

F d i. d okumentasjon ovenAU ve Veien skole forventer likevel at dere legger ut relevant O u aerhet en
hvordan utbyggingen, inkludert allerede ut ført hogst, påvirker grunnforholdene 4
og hvorvidt en slik påvirkning medfører økt fare for skred, samt hvilke t ilt ak som møres or

redusere skredfare.

• . rt et område med
Om  radet er av marine avset ninger (ofte med stor mektig het ), og ligger nae
sannsynlig punktnedsig i enden av jordet . Utbyt ting av skog mot bebyggelse kan for e til e
større t illøp av vann  i  dett e punktet, slik at fa ren for ls neskred teore t isk set t øker . Omradet

er i r isikoklasse 4, (og konsekvensklasse S) som betegnes som uaksept abel risiko av NVE.

FA U forventer at dere redegjør for hvordan byggeprosess, inkludert hogst , utf øres f o r a
redusere risiko, i t råd med NVEsin veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred, og da spesielt m ed

hensyn t il kapitt el 3.4 Detalj eringsnivå i arealplaner og byggesak. Vi håper med dett e at det

kan dokument eres at videre byggeprosess skj er på en måte som bedrer den t ot ale

sikkerheten for området .

FAU ved Veien skole har ved flere anledninger bedt kommunen vurdere aut vide

parkeringsplassen ved skolen, da denne er t rang og for liten og ikke ivaret ar en go d nok

t rafi kksikkerhet. Etter det vi vet har denne prosessen st randet i at kommunen er bekym ra

fo r skred ved et slikt arbeid og utvidelse. Det kan legges t il at området som skal ut bygges har

sam me grunnforhold som parkeringsplassen. Det kan jo ikke være slik at sko len som
kom munen eier, er underlagt st rengere krav enn en privat ut bygger?

FAU m ener at sikkerhet en for o mrådet er vikt igst , men det bør jo være mulig for skolen a fa
ut ført endringer, hvis kommunen fi nner t ilt ak som gjør det f orsvarli g abygge m ange b oliger
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ret t \ ed <.1d en ,i v Ko m 111111w n bør da kunne hj elpe t i l m ed at t ilst rekkel ig unders kelser også
h lrr 11tf 1.11 I ved parker ingsp lassen, n a r det sa n nsyn livi s skal ut f res slrl-e undN søkclser rett
ve d

\ v iser til innspi l l i epost f ,l Knu t Gunde r r ud , 17. novem ber 20 21

i v ise t ogs,i t tl f \ U/ 'iU ved Veien Skole sine 111nspill Lil
Kom m unen s 111Tr .l fikk sikkc rhc l spl,rn , dat e t l 4 . novem ber 2021
Kom m unen s rtl BudsJ('t l 2022, dc1Lc rt 10 . novem ber 2021

Pa vegne av FAU ved Veien sko le

Dato : / S/  { (- 2 (

s ed: S O Oh

a s glw ,
Guro Dæhlen
Leder i FAU ved Veien skole

Kopi:

Ringerike kom mune, PB 123 Sent rum, 3502 Hønefoss,
post mott ak@ringerike.kommune.no
Rekt or Kai So lberg ved Veien sko le, Veienkallen 20, 3517 Hønefoss,
kai.so lberg@ringerike.kom mune.no
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U alelser e er varsel oppstart av reguleringsplanarbeid
Plannavn: Veienkollen boligfelt
Arealplanid: 485
Frist for innspill: 19.11.2021
Al nnreferanse: AR451497587

Svar fra mo a e parter:

Navn: Telefon: Epost:
AASEN RAGNA KAROLINE 48118611 ragna.karoline@gmail.com
U alelse
U alelsen gjelder jordet som grenser inn l planområdet.Utbygger trenger forhåpentligvis ikke å kjøre eller gjøre noen inngrep
ute på jordet. Kjøring der med tunge maskiner utenom sesong kan føre l pakkeskader og skader på grø esystem. Det som
imidler d kan bli et problem e er at det er utbygd, er vann. Der det i dag er skogmark, vil trærne og skoggrunn ta opp
mesteparten av vannet som kommer. Når det blir bygd ut, vil det være mer over atevann som renner ut av området. Det vil
antagelig havne på jordet hvisdet ikke gjøres ltak. De e har vært et problem på Rua e er at Almemoen ble utbygd. Asfalt og
Hustak suger ikke opp noe vann…Innspillet er derfor at det lagesgrø er utenfor jordet, og ned l hjørnet. Så må en være
sikker på at s kkrenne under veien 'Veienkollen' er dimensjonert l å ta unna økt vannmengde. Hviss kkrenna ikke er
dimensjonert l et våtere klima og økt mengde over atevann pga. utbygging, må det lagesen ny s kkrenne under veien med
større kapasitet.



Vår dato: Vår ref:

19.11.2021 2021/31211

Deres dato: Deres ref:

20.10.2021

Tronrud Eiendom AS
Arnemannsveien 3
3510 HØNEFOSS

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle, 32266865

Ringerike kommune - innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for
Veienkollen boligfelt på Hønefoss

Vi viser til deres oversendelse av 20. oktober 2021.

Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger innenfor eiendom
med gnr. 49/322. Det aktuelle området ligger like sør for Veien skole, rett utenfor Hønefoss sentrum,
ca. 1,5 km.

Det aktuelle området er avsatt til byggeområde for bolig i gjeldende kommuneplan og er regulert til
boligformål i en eldre reguleringsplan fra 1985.

Statsforvalt erens rol le
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima og
miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 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.

Statsforvalt erens innspi l l
Ut fra våre interesseområder og det som kommer frem av varselet, er det først og fremst ivaretakelse
av støy, barn og unges interesser og vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet, som vi har innspill til
på dette stadiet av planleggingen.

Støy
Det er en forventning at kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie
for skadelig støy og luftforurensning, jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
2019-2023. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en nasjonal retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging (T-1442/2021) og gitt føringer for hvordan kommunene skal håndtere støy i sin
arealplanlegging.

Planområdet grenser til vei og deler av området er trolig utsatt for støy som går over de gjeldende
grenseverdiene. Vi ber derfor om at det gjøres en vurdering av støyen i området. Hvis de gjeldende
grenseverdiene i tabell 2 i støyretningslinje T-1442/2021 blir overskredet, må det innarbeides tiltak
som ivaretar støykravene og som sørger for et godt bomiljø. Vi anbefaler kommunen å innarbeide
bestemmelser om støygrenser i henhold til tabell 2 i nevnte retningslinje. Aktuelle avbøtende tiltak må
inntegnes på plankartet og nedfelles i planbestemmelsene. Vi understreker at det gjennom



rekkefølgebestemmelser må sikres at eventuelle støytiltak er etablert før bebyggelsen tas i bruk. Vi 

ber om at støyutredningene følger planforslaget ved offentlig ettersyn.  
 

Barn og unges interesser 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. Vi viser 

spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av 

lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige 
arealer for lek må sikres i planen. Ved en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles 

det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke 
de generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 

skolevei. 
 

Vi viser også til Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets  veileder Barn og unge i plan og byggesak. 
 

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. 

 
Planområdet ligger innenfor en sone med svært stor sannsynlighet for marin leire. Vi anbefaler å ta i 

bruk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartbaserte veiledning for reguleringsplaner i 

forbindelse med arbeidet. Ellers vil vise til relevante veiledere utgitt av NVE, deriblant Sikkerhet mot 
kvikkleireskred nr. 1/2019. Områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i plankart og sikres 

gjennom planbestemmelser i tråd med ovennevnte føringer. 
 

Det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer. Med et fremtidig klima 

med mer intens nedbør, stilles det strengere krav til lokal overvannshåndtering og sikring av 
byggverk. I statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 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). 

 

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 

 

Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

  

 

Brede Kihle 
seniorrådgiver 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.regjeringen.no/contentassets/2a59e03b150245a3aedc1183bbad9cc9/no/pdfs/h-2498-b-barn-og-unge-i-byggesak.pdf
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://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Foslo-og-viken%2Fkommunal-styring%2Fnyheter---kommunal-styring%2F2021%2F01%2Fstatsforvalterens-forventningsbrev-for-2021%2F&data=04%7C01%7Cfmoschj%40statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2BJIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Foslo-og-viken%2Fkommunal-styring%2Fnyheter---kommunal-styring%2F2021%2F01%2Fstatsforvalterens-forventningsbrev-for-2021%2F&data=04%7C01%7Cfmoschj%40statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2BJIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Fnb%2Foslo-og-viken%2Fplan-og-bygg%2Fsideoppbevaring%2Fforventninger-til-kommunal-planlegging%2F&data=04%7C01%7Cfmoschj%40statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PNWnWzC6NfgJe7qsAlCfzMmTVZ69wFEhs1kxJfog8Tw%3D&reserved=0
http://www.planlegging.no/
http://www.miljøstatus.no/
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV AV 
REGULERINGSPLANARBEID - VEIENKOLLEN BOLIGFELT - PLAN ID 
485 
 
Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar 
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene: 
  
 Drikkevann  
 Plantehelse  
 Fiskehelse/fiskevelferd  
 Dyrehelse/dyrevelferd  
 
 
Formålet med planen er å regulere eiendommen til boligformål. 
 
Vi forutsetter at området skal kobles til kommunal vannforsyning og har dermed ingen merknader 
til planen. 
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Avdelingssjef  
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NVEs innspill - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Veienkollen 

boligfelt - Ringerike kommune 

Vi viser til brev datert 20.10.2021. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 

Veienkollen boligfelt. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse 

med eneboliger og tomannsboliger. Det planlegges å regulere området til ca. fem tomter, med mellom 

fem og ti boenheter totalt. Planområdet omfatter eiendommen nr/bnr 49/322 og deler av eiendommene 

3049/1 og 49/1.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl).  

 

NVEs konkrete innspill 

 

Aktsomhet for kvikkleire 

 

Hele planområdet ligger i et områder hvor det er mulighet for sammenhengende forekomst av marin 

leire. 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 geotekniker avdekker nye 

faresoner eller endringer på eksisterende soner ber vi om at disse meldes inn via NVEs 

innmeldingstjeneste. 

 

 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/innmelding-av-farekartlegging/


 
Side 2 

 

 

 

Overvann  

 

I planforslaget bør det redegjøres for løsninger for lokal overvannshåndtering, og at det i 

illustrasjonsplan fremgår hvordan eventuell infiltrasjon, fordrøyning og bortleding av overflatevann 

tenkes løst. Reguleringsplanen bør gjennom bruk av reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelser 

sørge for at de arealene som er best egnet til overvannshåndtering, ikke blir bebygd. Økt tilførsel av 

vann til vassdrag, som følge av økt overvannsavrenning, kan medføre skader og ulemper i form av økte 

flomproblemer og oversvømmelse nedstrøms. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

 

Generelle råd 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i reguleringsplanen 

anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen 

lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert veileder for reguleringsplan. Veilederen leder 

dere gjennom alle våre fagområde, og gir dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider 

planen, har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til 

NVE. Vi ber om at alle plandokument blir sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har størst behov.  

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Marie Louise Sundheim 

førstekonsulent 

 

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