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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Til:  Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no 

 
PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE 

 

Planinitiativet gjelder       
Stedsnavn, tema for plan 

Haugsbygd, dagligvarehandel og boligbygging 

Eiendom (gnr./bnr.) Gnr. 132 bnr. 415 
Gnr. 132 bnr. 415 seksjonsnummer 2 

Forslag til plantype ☐ Områderegulering 

☒ Detaljregulering / ordinær endring 

☐ Endring av reguleringsplan etter forenklet prosess 

Forslag til plannavn 
 

Smeden 2 

Temaer som ønskes 
diskutert 

- Fremdriftsplan 
- Plangrense 
- Krav til utredninger 
- Utnyttelsesgrad 

Forslagsstillers 
fakturaadresse (for gebyr for 
saksbehandling) 

KB Eiendomsinvest AS (organisasjonsnummer 992 023 570) 
Åsheimsvei 14 
3530 Røyse 
Faktura adresse stina@karlseneiendom.no 
 

Skjema er utfylt av Berntsen plan og oppmåling AS v. Maria Helene Sæther 

Dato for utfylling 29.10.2021 

 

Fra forslagsstiller vil følgende delta i oppstartsmøtet 

Rolle Navn Telefon E-post 

Forslagsstiller 
Skal alltid møte 

KB Eiendomsinvest AS v. 
Johnny Karlsen 

95238700 johnny@karlseneiendom.no 

Fagkyndig 
Skal alltid møte 

Berntsen plan og oppmåling 
AS v. Maria Helene Sæther 

90402924 maria@bpoo.no 

Grunneier(e)* Avtale fremlegges på oppstartsmøtet 

Andre    

* Dersom grunneier ikke møter, ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og 
forslagsstiller.  
 
 
 
 

mailto:stina@karlseneiendom.no
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Vedlegg 

Hva  Merknad 

☒ Planinitiativ Se krav neste side 

☒ Kart med forslag til planavgrensning Ved reguleringsendring skal avgrensning vises oppå 
gjeldende plan 

☒ Forslag til framdriftsplan for 
planprosessen 
 

Se forslag til mal siste side 

☒ Annet Situasjonsplan  

 
 

 
Krav til planinitiativet 

 

 
Private forslagsstillere skal sende et planintiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om 

oppstartsmøte. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for planarbeidet, og 
redegjøre for punktene a-l nedenfor. Dette iht. forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 
 

a.  Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for en blandet arealbruk med matvarebutikk og 
leiligheter.  
 
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire  
boenhetene  i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje, 
og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert 
eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første 
etasje, og ni boenheter i andre etasje.  
 
Andre grep som ingår i planfoslaget vil være parkeringskjeller under tilbygget, 
overflateparkeringer, støyskjerming, og oppgradering/utvidelse av veien Smeden. Uthuset 
på eiendommen rives, til fordel for parkeringsplasser. 
 

b.  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdet ligger i utkanten av et boligområde, med umiddelbar nærhet til 
Hadelandsveien.  
 
Matvarebutikk vil gi økt trafikk i kryss og på nærliggende veier. Tiltaket vil likevel være 
positivt for lokalbefolkningen, siden de får et nytt butikktilbud.  
 
Flere leiligheter vil ikke gi store virkninger utenfor planområdet ut over virkninger på 
landskapsbildet, og at det blir flere beboere i området.  
 

c.  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Ønsket fremtidig situasjon på eiendommen er matvarebutikk i første etasje, og leiligheter i 
andre etasje.  
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Eksisterende hovedbygg inneholdt tidligere forretningsareal i første etasje på cirka 250 m2. 
I dag er dette to boenheter. I tillegg er det fire boenheter i andre etasje. Eksisterende 
hovedbygg er tenkt utvidet mot sør. I første etasje gir tilbygget en utvidelse av 
forretningsareal på ca. 691 m². I andre etasje gir tilbygget fem nye boenheter. Total bruk av 
eiendommen vil derfor være et forretningsareal på ca. 941 m2 i første etasje, og ni 
boenheter i andre etasje. Det foreslås også en underetasje (parkeringskjeller) i tilbygget, der 
det skal etableres parkeringsplasser for boenhetene.  
 
Dagens avkjørsel fra veien Smeden vil endres noe med tanke på tiltaket og fremtidig 
situasjon. Planforslaget legger opp til at det vil bli to avkjørsler fra Smeden. Tiltakshaver 
ønsker også å ruste opp/utvide veien Smeden fra Bølgenveien og langsmed eiendommen.  
 
Det anlegges uteoppholdsareal mot sørvest i henhold til krav som kommer frem av 
kommuneplanen. 
 
Parkeringsdekningen vil tilfredsstille Ringerike kommunes parkeringsnorm. Det totale antall 
p-plasser i prosjektet er 51 plasser fordelt på 31 biloppstillingsplasser på asfaltert areal øst 
for eksisterende bygg, og i parkeringskjeller er det 20 plasser. Det avsettes av disse to HC-
plasser, en i kjeller og en på bakkeplan. Det er avsatt to sykkel p-plasser per boenhet i 
henhold til kommunens vedtekter, det vil si 18 sykkelparkeringsplasser. Av disse er 10 
plassert i parkeringskjeller. 
 

d.  Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Tall er hentet fra foreløpig prosjektering til byggesøknad, og kan variere noe. 
 
Utnyttelse: Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et 
tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd 
areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på 
terreng (inkludert en HC-parkering).  
 
Byggehøyder: 
Mønehøyden på eksisterende bygning er C+ 318,6m. 
Tilbygget får en mønehøyde på C+317,9m, som er ca. 0,7m under mønehøyden på 
eksisterende bygning. Totalt gir dette en høyde på tilbygget som er 8,1m. Tilbygget har 
leiligheter på toppen med flatt tak. I dette tilfellet blir derfor gesims- og mønehøyde 
sammenfallende.  
 

e.  Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Planforslaget innebærer etablering av et tilbygg som tilpasses eksisterende bygning. Tiltaket 
prosjekteres og utformes i samsvar med sin funksjon og vil ivareta kravene til arkitektonisk 
utforming. Dagens hovedbygning på eiendommen vil fremstå mye bedre i fremtidig 
situasjon sammenliknet med i dag. 
 
Videre vil utearealene forbedres, og opparbeides noe mer enn i dag. Som en del av 
byggetiltaket (tilbygg) legges det opp til en bedre løsning for avfallshåndtering (renovasjon). 
Tiltakshaver vil, i samarbeid med Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), etablere 
nedgravde søppelbeholdere. Dette vil kunne være gunstig også for de nærmeste naboene 
med tanke på lukt med mer, men også visuelt. 
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Det skal opparbeides minimum to parkeringsplasser dimensjonert for bevegelseshemmede 
i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Universell utforming legges til grunn for 
forretningsarealer og fellesarealer i bygningen, samt for gangatkomster til hovedinnganger.  
 

f.  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Innenfor planområdet er det en eksisterende bygning, med uthus og parkering. Landskapet 
er med andre ord opparbeidet og tilrettelagt for eksisterende og fremtidig bruk. Landskapet 
er her flatt. På arealet det er tiltenkt et tilbygg ligger terrenget lavere. En parkeringskjeller 
vil derfor være aktuell uten store terrenginngrep.  

 
Høydedata.no 
 

g.  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for området Haugsbygd, felt B–D (plan-ID 99), 
vedtatt 26. oktober 1978 og stadfestet den 2. mars 1979. Ifølge reguleringsplanen er 
Smeden 2 avsatt til forretningsbebyggelse med inntil to etasjer. I tillegg kan andre etasje, 
ifølge reguleringsplanen, innredes til boligformål hvis bygningsrådet (kommunen) tillater 
det. Videre er eiendommen omfattet av en ny kommuneplan for Ringerike, vedtatt 5. 
september 2019 (KPA 2019–2030). I denne arealplanen er Smeden 2 i sin helhet avsatt til 
bebyggelse og anlegg, herunder boligformål. Kommuneplanen gir åpning for at man ved 
regulering kan etablere detaljhandel for dagligvarer i større områder for boligbebyggelse.  
 

h.  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Det antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser.  
 

i.  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
Sikringstiltak mot radon i bygg skal uansett gjennomføres etter krav iht. gjeldene 
bestemmelser i lov og forskrift. Ved utgraving av parkeringskjeller, er grunnens 
beskaffenhet nødvendig å klarlegge. Geoteknisk rapport skal også utarbeides med tanke på 
valg av fundamenteringsmåte, samt sikringstiltak som eventuelt vil være nødvendige. Ut ifra 
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eiendommens beliggenhet kan vi ikke se at det er nødvendig å redegjøre ytterligere for 
tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som miljøforhold, og behov for eventuelle 
sikringstiltak. 
 

j.  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 
Etter §12-8 i plan- og bygningsloven skal alle naboer og andre berørte parter varsles. Dette 
vil bli fulgt opp. Varsel om planoppstart vil bli annonsert i lokalavisa Ringblad og på 
kommunens hjemmeside. Det vil også bli informert direkte til nevnte høringsinstanser, 
naboeiendommer og andre interessenter. Alle disse vil ha anledning til å komme med 
innspill.  
 
Følgende offentlige organer anses som relevante å varsle i forbindelse med varsles om 
planoppstart:  

- Ringerike kommune 
- Statsforvalteren i Oslo og Viken  
- Viken fylkeskommune 
- Statens vegvesen  
- Mattilsynet, distriktskontoret for Hadeland og Ringerike 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) 

 

k.  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 
Planarbeidet vil følge de normale prosessene for private detaljreguleringsplaner etter plan- 
og bygningsloven. Etter varsling er gjennomført og varslingsfrister har gått ut, vil alle innspill 
bli vurdert, og eventuelt tatt til følge. Ringerike kommune vil være en betydningsfull 
samarbeidspartner i forbindelse med disse vurderingene. Informasjonsmøte med naboer og 
interessenter vil bli gjennomført dersom innspill/merknader tilsier behov for et slikt møte. 
 

l.  Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan og bygningsloven, 
har forslagstiller vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 

I tillegg ønsker kommunen en redegjørelse for: 

m.  Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative 
Positive konsekvenser: Smeden 2 har en gunstig beliggenhet for utvikling av matvarebutikk 
og flere boenheter. Arealet ligger meget sentralt like ved Hadelandsveien, og i utkanten av 
et boligområde. Eiendommen er allerede bebygd, og bygningen har tidligere blitt brukt til 
både butikk og leiligheter. Haugsbygd er et populært boligområde, og som et av kommunens 
satsningsområder vil dette være i tråd med politiske retningslinjer. Fortettingen med bolig 
og matvarebutikk vil være en naturlig del av utviklingen av tettstedet Haugsbygd.  
 
En ny matvarebutikk vil gi innbyggerne i Haugsbygd et bedre tilbud av varer, og sikre mer 
konkurransedyktige priser. Etablering av uteareal og matvarebutikk vil også skape et 
attraktivt område for de som ønsker å bo der.  Kollektivdekningen er god, med busstopp i 
umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger også innenfor gang og sykkelavstand til diverse 
fasiliteter i Haugsbygd.  
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Negative konsekvenser: Planforslaget vil gi noe mer trafikk på veien Smeden, og på 
Hadelandsveien. Disse belastningene vil trolig ikke bli så vesentlige at de vil få negative 
konsekvenser for området rundt. Det antas at plasseringen av tilbygget ikke vil endre 
strøkets karakter, eller påvirke dette negativt, da eiendommen allerede er bebygd med et 
bygg i to etasjer. 
 
Total vurdering for prosjektet er at det er få ulemper, og at planforslaget vil få langt flere 
positive konsekvenser enn negative konsekvenser. 
 

n.  Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter 
forskriften). 
Deler av eiendommen ligger innenfor rød og gul støysone iht. kart fra Statens vegvesen. Støy 
vil derfor være et aktuelt tema i reguleringsplanen.  

 
Statens vegvesen - Støysoner for riks og fylkesveger 
 
I forbindelse med byggesøknaden har det blitt utarbeidet en støyvurdering. «Planlagt 
nybygg er utsatt for støy fra vegtrafikk, og høyeste beregnede fasadenivå på næringsareal 
er Lden = 69 dB. Høyeste beregnede fasadenivå på leiligheter er Lden = 68 dB. Enkle tiltak vil 
sørge for tilfredsstillende støyforhold på uteplasser samtidig som at alle leiligheter vil få 
minst et soverom, og halvparten av alle oppholdsrom vendt mot stille side.» Støytiltak sikres 
i planbestemmelsene. 
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SWECO, Støyvurdering - Fasadenivåer i Lden sett fra Hadelandsveien 
 

o.  Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området? 
Arealet er godt dekket av generelle kartlegginger. 
 
Naturmangfold: Det er ikke registrert noen arter innenfor foreslått planområde.  

 
Artsdatabanken – Artskart 
 
Kulturminner: Det er ingen kjente kulturminner i planområdet. Om det registreres 
kulturminner i forbindelse med utbyggingen, blir dette ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 
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Kulturminnesøk - Kulturminner 
 
Radon: Det er registrert moderat til lav aktsomhetsgrad for radon på deler av arealet. Den 
resterende delen av eiendommen har usikker aktsomhetsgrad for radon. Sikringstiltak mot 
radon i bygg skal uansett gjennomføres etter krav iht. gjeldene bestemmelser i lov og 
forskrift.  

 
NGU - Radon 
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Med forbehold om at nødvendig dokumentasjon, avklaringer osv. innsendes i tide fra søkers side ble 
følgende fremdriftsplan foreslått av Ringerike kommune på møte avholdt 17.09.2021.  

 
Framdriftsplan 

 

Måned/ 
Aktivitet 

nov. 
2021 

des. 
2021 

jan. 
2022 

feb. 
2022 

mar. 
2022 

apr. 
2022 

mai. 
2022 

jun. 
2022 

jul. 
2022 

aug. 
2022 

sep. 
2022 

Sende inn planinitiativ x           

Internt oppstartsmøte  x          

Oppstartsmøte  x          

Annonsert planstart    x         

Frist for innspill (4uker)    x        

Utarbeiding av plan    x x x      

Førstegangsbehandling      x      

Offentlig ettersyn (6uker)       x x    

Bearbeidelse av plan        x x   

Andregangsbehandling*          x  

Planvedtak            x 

Klagefrist (4uker)           x 

*Andregangs behandling og sluttbehandling – vedtak, kan ha parallell byggesaksprosess 
(august/september). 


