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Saken om detaljplanen for Lloyds Marked, på området Øya/Tippen reiser 
mange spørsmål. 

Mange spørsmål har dukket opp både i sosiale media og i lokalavisen og synliggjør et svært stort 
behov for informasjon og mulighet til å medvirke i planprosessen. Dette er ikke en vanlig 
reguleringssak – som i de fleste tilfeller stort sett angår naboer og de nærmeste omgivelsene. 
Dette er en sak av svært stor betydning for både byen og hele Ringerikssamfunnet. Derfor må 
mulighet for medvirkning ha en ekstra stor vektlegging. 

I dette vedlegget reises en del spørsmål av formell og planjuridisk art som det ønskes snarlig 
svar på. 

1. Det har gått ca. 5 år siden kunngjøring om oppstart og informering om tiltaket. I 
mellomtiden har det blitt vedtatt en områdeplan for bysentrum (Byplanen i 2019). I lys av 
dette burde det vært en fornyet oppstart med muligheter for nye innspill og muligheter til 
reell medvirkning. 

a) Har kommunen stilt krav til forslagsstiller om fornyet kunngjøring av planarbeidet med 
mulighet for nye innspill og medvirkning? 

b) Hva er status for de øvrige detaljplanene for Øya/Tippen? 

2. Av rådmannens innstilling ser vi at det kreves flere utredninger/tilleggsdokumentasjon før 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Slik dette oppfattes, vil ikke 
rådmannens faglige vurdering av tilleggsdokumentasjonen foreligge under høringen! 

a) Hva er grunnen til at man ikke venter med 1. gangs behandlingen til alle faglige krav er 
utredet? 

3. Frem til utlegging av planen ved 1. gangs behandling er planen utbygger sin plan. Etter 1. 
gangs behandlingen er planen kommunen sin plan, og kommunen overtar ansvaret for videre 
medvirkning, informasjon og eventuelle tilleggsutredninger. Dette skal ikke uten videre 
overlates til utbygger. 

a) Hvordan er kommunens opplegg for dette? 

4. På grunn av sakens omfang og kompleksitet er det vanskelig for den vanlige innbygger å se 
og forstå hvilke tema/konsekvenser som det er stillet krav om – og som er utredet. Det er 
helt åpenbart at det har vært en oppfatning blant de som har engasjert seg mot høyhus, at 
Øya/Tippen skulle sees som et helhetlig område innad på området og i sammenheng med 
fossen og det øvrige bysentrum.  

a) Er denne saken utredet og vurdert som en del av en helhet for Øya/Tippen? 

b) Er «skyline» (synsrand, omriss, silhuett) for dette områdets landskapsrom analysert og 
vurdert, og spesielt dette høyhusets virkning på den? 

c) Er resultatet av de ulike temautredningene, med vurdering av konsekvensene, kommunisert 
ut til innbyggerne? Når? Hvordan? 

d) Hvordan skal byplanens mål om elvelangs oppfylles på denne siden av fossen? Er dette 
beskrevet og kartfestet? 

e) Hvordan skal strøksidentiteten og de kulturhistoriske verdiene ivaretas for Øya/Tippen? 
Hvordan ivaretar planforslaget for Lloyds Marked dette – og i en slik helhet? 
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f) Er situasjonen for kontorarealer, næringsbygg og boliger m.m. for byen analysert - og hva 
er det fremtidige behovet (prognosen) på kort og lang sikt? 

g) Er dagens demografi for bysentrum analysert – og hva er ønsket (mulig) fremtidig 
demografi – i lys av prognostisert vekst i innbyggertallet og næringslivsvekst? 

a) Nyere forskning tyder på økt vindhastighet i tilliggende gater og byrom som følge av 
høyhus. Er dette analysert i denne saken? 

5. Områdeplan Hønefoss(byplanen) angir maks kotehøyde for bygget – og maks høyde på 
selve bygningskroppen (byggets høyde fra bakken og opp til gesims). Reguleringsplanen har 
ikke bestemmelser for minimum høyde i meter på bygninger i området. Minimumsangivelsen 
som er benyttet er 1 etasje. 

- Betyr dette at detaljfastsettelse av høyde skal skje med utgangpunkt i de faglige føringer 
som tidligere og nyere utredninger gir råd om? eller 

- Har utbygger krav på å bygge så høyt som makshøyden i områdeplanens bestemmelser? 

- Hva sier utredninger/vurderinger om dette? 

- Vil den høyden som detaljplanen fastsetter for Lloyds Marked danne presedens for resten av 
området? 

6. Rådmannen skriver at planen trolig ikke utløser økonomiske belastninger for Ringerike 
kommune. Både i kjølvannet av byplanen og i senere tid har kommunens byplansjef ved flere 
anledninger fremlagt tanker om å vri brukaret ned mot Tippen, og at dette utredes. 
Utredinger skal ut fra det vi har fått opplyst, ha kostet godt over 1 mill. kroner, så langt. 

Det antas at dette er med tanke på bedre utnyttelse av Øya/Tippen for utbygger. Ut fra 
informasjon i lokalavisen har det blitt antydet en byggekostnad i størrelsesorden 200-300 
millioner kroner. Det er ikke dokumentert at dette gir bedring i trafikkforholdene gjennom 
byen. Dersom det kun er utbyggeren av Øya/Tippen som har nytte av dette, og/eller ønsker 
dette som ledd i detaljplanleggingen og utbyggingen, skal kommunen eller andre offentlige 
etater ikke betale for dette. 

a) Hvem har nytten av å vri brokaret – hvilke prosjekter? 

b) Er det gjort kost-/nyttevurdering av tiltaket? 

c) Hvem har betalt for utredningsarbeidet – og hvem betaler i fortsettelsen? 

d) Hvem skal betale for kostnadene ved å vri selve brokaret – og eventuelle følgekostnader i 
området? 

7. Det vises til rådmannens innstilling pkt. 5 der det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende 
Områderegulering Hønefoss. 

a) Hva betyr dette for helhetlig planleggingen av området Øya/Tippen, og detaljplanen for 
Lloyds Marked? 

b) Hva betyr dette for prosessen i fortsettelsen?  

 

*     *     *     *     * 


