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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Bakkenveien 7 

Vi viser til brev av 29. august 2019 med forslag til detaljregulering for Bakkenveien 7 i Hønefoss, gnr. 
39/16. Planområdet ligger ved Benterud i Hønefoss. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig med tilhørende 
infrastruktur. Planområdet består i dag av en enebolig som skal rives for å gjøre plass til den nye 
boligen. Tomta er på ca. 2,2 daa. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. mars 2019 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, universell utforming, klima og energi, landskap 
og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 
saken. Det aktuelle arealet ligger skjermet i et etablert boligområde med kort vei til skole, 
rekreasjonsareal og lekeplasser. 
 
Slik området er bygd ut i dag vil oppføring av en åttemannsbolig bryte med bygningsmiljøet slik vi 
vurderer saken. Så tett på sentrumsområdet er det likevel ikke unaturlig at det åpnes opp for en 
høyere utnyttelse. Vi har derfor tillit til at kommunen ser til at planforslaget i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til bygningsmiljø, landskap og estetikk. Dette må følges opp videre i byggesaken. Vi viser til 
nasjonale forventninger og til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 
2004.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Bakkeveien 7 - Ringerike kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.08.2019. 

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
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«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Bakkeveien 7 - gnr 39 bnr 42 - Hønefoss - Ringerike Kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Bakkeveien 7 i Ringerike kommune jf PBL § 12-10.
Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, datert 22.03.2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendom gbnr 39/42 på Benterud i Hønefoss og består i dag av enebolig
med opparbeidet gårdsplass. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av
åttemannsbolig.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner inne i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke har noen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/5544 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  17/4425-29 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL

http://www.bfk.no/edialog
http://www.bfk.no/


Statens vegvesen

Ringerike kommune

Postboks I 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet

Region sør

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL

Saksbehandler/telefon :

Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00

fi rmapost-sor@vegvesen.no

Org.nr: 971 03208 1

Vår referanse

1 I I 37378-6
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Deres referanse:

17 1442s

Vår dato:

28.10.2019
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Detaljregulering Bakkeveien 7 - tilbakemelding høring og offentlig ettersyn
etter I . gangsbehandling

Vi viser til epost fra dere datert 23.oktober 201 9

Planforslaget berører ikke riks- eller fylkesveg direkte.

Saksopplysn inger:

Statens vegvesen kan ikke se å ha mottatt planforslagetved ordinært offentlig ettersyn

Planforslaget innebærer regulering av en åttemannsbolig (blokkbebyggelse) i et vanlig
villastrøk på Benterud. Området har atkomst via kommunal veg. Trafikkanalysen som følger
planforslaget konkluderer med at det ikke er behov for avbøtende tiltak.

Vår vurdering:

Da Bakkeveien og Benterudgata er svært smale veger, vil vi anbefale at det etableres en mer

direkte snarveg/gangforbindelse i sør-vest fra planområdet til den nye barneskolen og at
gjennomføring av dette settes som rekkefølgebestemmelse før nye boliger tas i bruk.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte planfaglige råd, men har ikke innsigelse mot planforslaget

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Faktu raad resse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

98 1 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Hanne Christine Wilhelmsen, 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4425-32 40499/19 PLN 440 10.09.2019 

Merknad miljø - 440 Detaljregulering Bakkeveien 7 Gnr/bnr 39/42 

 

Planområdet ligge i områder med Høy radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart. 

Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å påvise/avkrefte at det er 

alunskifer. Påvist alunskifer skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan, og skal godkjennes av 

kommunen før det graves. Alunskifer skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Mellomlagring 

på eiendommen/tiltaksområdet kan godkjennes av kommunen, men ikke utenfor da dette faller 

innunder Fylkesmannens forvaltningsområde.  
 

  

 

Planområdet/eiendommen er tilstøtende gnr/bnr 39/218 – Benterud skole, hvor det ble ryddet 

opp i forurenset grunn i 2016. Påvirkningsgrad er angitt til 2 - Akseptabel forurensning med 

dagens areal- og resipientbruk. Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å 

påvise/avkrefte forurensning.  

 

Viser ellers til Områderegulering for Hønefoss § 3.1.1 forurenset grunn, og «Regler for 

bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens nettside: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-

grunn. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-grunn
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-grunn


Ringerike Kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks L23, sentrum
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5. Oktober 20L9

Innspill til mottatt detaliregulering, Bakkeveien 7. Saksnr. L7 /4425-29

Vi viser til vårt tidligere innspill i mars 2018 som foreløpig ikke er hensynstatt i
det hele tatt.

Bakkeveien og Benterudgata er ett etablert villastrøk. Bakkeveien består av
eneboliger og Bakkeveien er en smal avstikkvei fra Benterudgata uten reel
mulighet til å møte bil. Det er ingen mulighet til å etablere fortau, ei heller å lage
bredere vei slik at man kan ha møtende trafikk. Å tiilate etablering av en
blokkutbyggelse her vil være å rasere område og forringe verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

Detvirker ikke gjennomtenkt med vesentlig økt trafikk i Benterudgata med
henblikk på alle barna som går til og fra Benterud Skole. Ei heller at Bakkeveien
er en smal vei hvor det ikke er praktisk mulig å ha møtende trafikk når man
kjører til og fra eiendommene. Bakkeveien er heller ikke i en tilstand som tåler
den ekstra belastningen som en eventuell byggeperiode vil gi.

Det er i dag blittvanlig praksis at man bruker gårdsplassen til Bakkeveien 24
som møteplass. Eier av Bakkeveien 2A vil gjerde inn gårdsplassen sin hvis, mot
sunn fornuft, denne reguleringen blir vedtatt I til informasjon så har Bakkeveien
2A r ett eiendomsgrense mot Bakkeveien)

Kapasiteten på VA, spesielt avløp har allerede nok belastning.

Å vedta en reguleringsplan som tillater en B-mannsbolig innerst i Bakkeveien vil
være en særdeles lite gjennomtenkt avgjørelse som gir en rekke nye utfordringer
med vei, vann og avløp og setter nabolaget i en forringet og vanskelig situasjon. I
tillegg så vil trafikken øke ytterlig i Benterudgata, noe som er svært lite ønskelig
da dette er gangveien til mange barn til og fra Benterud skole.

Vi mener formannskapet må ta til fornuft og opprettholde det villaområde som
er. Benterud har allerede fått mer en nok fortetting med Benterud skole og
blokkbebyggelse langs elva. Å illlate 8-manns bolig i Bakkeveien for å

tilfredsstille en eiendomsbesitters ønske om profitt som ikke bor eller skal bo i
Bakkeveien er vanskelig å forstå at skal være grunn god nok til å rasere ett
villastrøk.

Med hilsen

Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata.

Se side 2 for signerte eiendomsbesittere
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Saksnr L7 /4425-29 detaljregulering
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Fra: Karianne Hagen [kariahag@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.10.2019 23:44:53 

Emne: Merknader planarbeid Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Mener at den beste adkomsten til Bakkeveien 7, og evt. 3 og 5, fremdeles vil være fra Harald Hardrådesgate/ Gigstadsvei. Dette fordi Bakkeveien er smal. 
Det er vanskelig når biler møter myke trafikanter eller andre biler inn denne veien. For oss som bor innerst i veien er det ikke mulighet for å få overblikk over 
hele gaten før vi kjører ut av eiendommen da veien har en 90-graders sving.  
Etter hva jeg har hørt skulle Bakkeveien ha fortsatt videre slik at det hadde blitt en gjennomkjøringsvei (ligger i navnet at dette stemmer), og det hadde da 
vært mulig med enveiskjøring. Slik forholdene er i dag er dette ikke mulig. 
 
Vet også at det er kaotiske situasjoner i trafikkavviklingen ved skolen per i dag. Mener dette vil ha blitt bedre om det kom vei inn til eiendommene slik at det 
ble skikkelig veikryss ved skolen med dertil hørende forgjengerfelt. 
Ser at det blir flere og flere som benytter seg av Benterudgata som adkomst til skolen. Krysset Benterudgata/Bakkeveien er for mange små utfordrende når 
fortauet plutselig tar slutt. Dessverre ser jeg også at flere foreldre overser skilting og kjører barna sine helt ned til skolen denne veien.  
 
Ser også at snuløsningen som er laget for HRA gjør at det blir veldig åpent i svingen, og lite markerte grenser for eiendommens inn og utkjøring.  
Avfallshuset sammen med parkering gjør at det vil bli lite oversiktlig i forhold til trafikken som kommer fra nr. 3 og 5. Ber derfor om at avfallshuset og 
overbygg bort til bod blir fjernet/flyttet slik at området blir mer oversiktlig. 
 
Mvh 
Karianne Hagen og Sven Johansen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

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


Fra: Berit Irene Andreassen [beritireneandreassen@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 05.10.2019 12:34:06 

Emne: Fwd: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

 

 

 

Videresendt melding: 

 

Fra: Berit Irene Andreassen <beritireneandreassen@icloud.com> 

Emne: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Dato: 4. oktober 2019 kl. 13:52:52 CEST 

Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
 

 
Areal og byplankontoret 
v Hanne Christine Wilhelmsen 
 

 

 
440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - høring og offentlig ettersyn. 
 

 
Vi protesterer med dette mot blokkbebyggelse i blindvei på Benterud og har følgende 

anmerkninger og spørsmål:  
 
Det er flere store tomter på Benterud, og vi bekymrer oss for hvor dette skal ende hvis det blir 

gitt tillatelse til blokkbebyggelse i dette småhusområdet. Vil en slik tillatelse føre til 

presedens?  

 

Siden det visstnok ikke finnes en reguleringsplan for området, synes vi det er 

oppsiktsvekkende at det legges opp til en så voldsom utbygging.  

 
Bakkeveien har ikke kapasitet til mer trafikk enn det er i dag. Den er så smal at det ikke finnes 

mulighet til møtende trafikk, og det er ikke rom for utvidelse. Veien blir brukt av skolebarn og 

pensjonister og munner ut i Benterudgata som er skolevei for barneskoleelever. I tillegg er det 

ikke gjesteparkeringsmuligheter noe sted for oss som bor her. Hva skjer da hvis vi får 8 nye 

boenheter? Dette vil føre til mer enn en fordobling av husstandene i Bakkeveien og øke 

trafikken radikalt! 
 
Det er allerede store problemer med søppeltømming slik HRA har signalisert, og vi ser også at 

store biler må rygge inn i Bakkeveien. 
 
Videre vil vi påpeke de spesielle grunnforholdene på Benterud. På en nabotomt, er det bare 6m 

ned til grunnvannet, og vi lurer på hvordan dette vil bli påvirket av en utbygging?   
 
Hvordan vil fremtiden se ut for oss beboere i Bakkeveien? Vi har levd med utbygginger rundt 

oss lenge. Det har ristet i hus og klirret i glass samtidig som det har vært bråk fra arbeid og 

store maskiner. 
 

mailto:beritireneandreassen@icloud.com
mailto:postmottak@ringerike.kommune.no


 

 
Mvh  
 
Kirsten Mellerud Bergedahl 
 
Berit Irene Andreassen 
 

 

 

 





Fra: Gisle Skogheim [gs.skogheim@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen 

[Hanne.Christine.Rolstad.Wilhelmsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 12.10.2019 22:37:31 

Emne: Saksnr. 17/4425-29.. 440 Detaljeregulering for Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Hei  

 

Benterud har i alle år før ny skole kom  hat 2 veimuligheter. Når skolen kom og nytt lyskryss 

blir bygget i Osloveien kom probleme ved Rådhus i tider med mye trafikk. 

Du kommer ikke ut på veien uten og ta Eikerliveien bort til skolebuss plassen og så ut i 

lyskryss om du skal over brua 

Bakkeveien har hvert stengt flere ganger på grunn av sykebil  og vi så probleme i Benterud gt 

for noen uker siden da vi hadde 2 brannbiler på utrukning i gata 

 

Vi som bor på Benterud ønsker og få en ny vei ut av område om noe skulle oppstå. 

Vi hadde gravearbeide i nedere del av gata noe som kostet kommunen mye penger på grunn 

av biltrafikk og vi hørte at gata skulle graves opp hele veien til Rådhuse. 

 

Ved bygging i Bakkeveien 7 må de lages en ny vei ut Harald Hardrådesgate. Da utbygger har 

tomt mot skole parkering ( eller ta litt av den gamle lekeplassen som Kommunen solgte til 

Torjul. ) 

Og ved og sette opp en bom ved Benterudgt / Bakkeveien som kan åpnes ved behov er ikke 

Benterud gt så sårbar som nå ved graving ved Rådhuse og en ny vei over parkering måtte 

bygges for Ca 3 ukers jobb. 

 

Asfalten i Bakkeveien er på 5 - 6 cm og kommer ikke til og holde til trafikken ved utbygging 

og vi ser alt en stor økning i biltrafikk etter at Bakkeveien 7 blei et utleiehus med mye 

nattebråk 

 

Vi i Benterudgt 15 har ikke grunn og avgi til bedre vei og fortau, da går min parkeings plass 

og tomt jeg kjøpte til av Naboen for og bygge slik Kommunen ønsket, vi gå tapt som jeg 

bruker hver dag. 

Jeg har alt flyttet inn gjerde ca 1m ( og rundet av i krysse )  mot Bakkeveien av eggen glede, 

veien skal ha samme brede hele veien og jeg kan godt flytte de ut igjen da jeg ikke er hjemme 

med lastebilen lenger 

Slik jeg ser de er de natulig at Bakkeveien har utkjøring i Harald Hardrådesgate og lyskysse 

da dette ellers vil øke veldig på krysse ved Rådhuse. 

 

Benterud gt blir mye brukt av unger som går fra og til  Hønfoss og mange kjører unger til og 

fra skolen og parkere  ved  Benterudstua 

Og vi ser også at mange skoleklasser går Benterudgt med lærer  

Parkerings vakt kan ikke bøtlegge ved kjøring og stopping på privat grunn sier di, så vi har 

mye trafikk i Benterudgt ved skole stat og slutt 

 

Utbygging i Bakkeveien må ha utkjøring til lyskrys og Harald Hardrådesgate ellers ser jeg 

ikke at Bakkeveien og beboere i den tåler den økningen med trafikk i bolifelte som de 

medfører. 



De er rett og slett og ødelegge freden i Bakkeveien ved bygging av blokkebyggelse og 

biltrafikken dette medfører. 

Her dere fått et privat firma til og vurdert tapet/ konsekvensene vi andre i Bakkeveien får ved 

at en skal bygge ut og vi lide 

Vi har ikke en 1cm eller nattesøvn og gi fra oss 

 

Kom gjerne på Benterud og se hvordan vi har de, de er lettere og få et bilde da 

 

Gisle Skogheim. 
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