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1. Innledning 

Om grovsilingen 

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordna plan for arealbruk, og bestemmer 
hva arealene i kommunen kan brukes til. I forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel kan alle som ønsker sende inn innspill om ny eller endret 
arealbruk. Det kan for eksempel være forslag til nye byggeområder, områder er viktige å 
ta vare på eller byggeområder som bør vurderes tatt ut.   

Fristen for arealinnspill var 12.06.2022 og kommunen har mottatt 106 arealinnspill som 
er vurdert i grovsilingen. Alle arealinnspill skal gjennom en grovsiling, hvor hvert innspill 
blir vurdert ut fra utvalgte temaer og kriterier. Hensikten er å skille ut de innspillene som 
åpenbart er i strid med nasjonale og regionale føringer, samt kommunens arealstrategi. 
Grovsilingen skal gjøre planarbeidet mer målrettet slik at utredningsarbeidet ikke blir 
mer omfattende enn nødvendig. 

Vurderingene av hvert arealinnspill er presentert kortfattet i standardskjema. Vi 
anbefaler at alle leser kapittel 2 og 3 som inneholder informasjon om hvordan 
arealinnspill blir behandlet i kommuneplanprosessen og hvordan grovsilingen er 
gjennomført.   

Grovsilingen er delt inn i kapitler etter geografiske områder:  

1. Hønefossområdet, herunder Hønefoss, Norderhov, alle moene, Hen og Vågård. 
2. Haugsbygd og Åsbygda 
3. Heradsbygda 
4. Hallingby og Ådalen 
5. Sokna, Brekkebygda og Veme 
6. Tyristrand, Ask og Nakkerud 
7. Åsa 

Innspill som ikke vurderes i grovsilingen  

Innspillene som er vurdert i grovsilingen er innspill som inneholder forslag om å endre 
arealformål i kommuneplanens arealdel.  

I tillegg er det enkelte innspill som ikke er vurdert etter kriteriene. Dette er enten fordi de 
er i tråd med kommuneplanens arealdel, krever nærmere avklaringer i en 
reguleringsplan eller fordi de hører hjemme i en annen prosess. Disse innspillene er 
samlet i et eget kapittel bakerst i grovsilingsdokumentet.  

Kommunen har også mottatt flere innspill som er mer generelle innspill til arealbruk eller 
bestemmelser. Disse tas med videre i planprosessen og oppsummeres og 
kommenteres i forbindelse med politisk 1. gangsbehandling av planforslaget.  
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2. Hvordan arealinnspill blir behandlet i planprosessen 

De aller fleste arealinnspillene er sendt inn på eget skjema som har vært tilgjengelig på 
kommunens nettsider, og i papir på ByLab (1.).  

Innspill om ny eller endret arealbruk (arealinnspill) blir vurdert i flere faser gjennom 
planprosessen. I alle faser helt fram til endelig vedtak av kommuneplanen kan 
arealinnspill bli tatt ut. Den første delen av prosessen er en grovsiling av innspillene (2.). 
Innspill som er strid med nasjonale og regionale føringer og innspill som ikke er i tråd 
med kommunens arealstrategi siles bort. Silingen behandles politisk.  

Arealinnspill som tas med videre fra grovsilingen vil bli konsekvensutredet (3.). Her 
vurderes hvert enkelt område nærmere. Hensikten er å sile ut konfliktfylte områder og 
områder med stor negativ konsekvens.  

Etter at enkeltområdene er vurdert hver for seg, skal planens samla virkninger vurderes 
(4.).  

Når planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn må kommunen gjøre en ny 
vurdering ut fra uttalelser og eventuelle innsigelser (5.). Dette innebærer at også etter 
offentlig ettersyn kan det bli gjort endringer i planforslaget. 

 



8 
 
 

3. Grovsiling av arealinnspill 

Nasjonale og regionale føringer  

Nasjonale og regionale føringer er retningsgivende for kommunens planlegging. 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi gir lokale føringer som 
kommuneplanens arealdel skal følge opp. Hvis kommuneplanens arealdel legger opp til 
en arealbruk som er i strid med nasjonale og regionale føringer så kan dette resultere i 
innsigelser. Innsigelse innebærer at kommunen ikke kan vedta arealplanen med rettslig 
bindende virkning.    

Tema, kriterier og konklusjon ved grovsiling 

Kriteriene i grovsilingen tar utgangspunkt i arealstrategien i kommuneplanens 
samfunnsdel. Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt i 
kommunestyret 23.06.2022. Her ble tema som arealinnspill skal vurderes ut fra 
presentert. Temaene fra planprogrammet er jordvern, infrastruktur, beliggenhet, behov, 
naturmangfold, friluftsliv og samfunnssikkerhet. I etterkant av fastsatt planprogram har 
kommunen kommet fram til at behov må vurderes i konsekvensutredningen istedenfor i 
grovsilingen. Grovsilingen er en første vurdering av enkeltinnspill, og inneholder ikke 
samlede vurderinger. Infrastruktur er også fjernet som eget tema i og med at det krever 
mer detaljerte vurderinger for dette temaet. Det er også lagt til et tema i grovsilingen, 
kulturminner/kulturmiljø, med hensikt å se om området arealinnspillene ligger i er i 
konflikt med registrerte kulturminner eller i registrerte kulturmiljøer. 

Grovsilingen er gjennomført etter fire hovedtemaer:  

1. Beliggenhet 
2. Jordvern 
3. Samfunnssikkerhet 
4. Naturmangfold, friluftsliv, kulturminner/ kulturmiljø 

Beliggenhet og jordvern har vært utslagsgivende for om et innspill er foreslått silt vekk 
eller om det er anbefalt å vurderes videre i konsekvensutredningen. Et innspill siles vekk 
hvis det er i konflikt med kriteriene for beliggenhet og jordvern slik det er vedtatt i 
kommunens arealstrategi. Dyrka og dyrkbar mark kan kun omdisponeres dersom det er 
vitale samfunnsmessige forhold som tilsier det.  

Innspill er i all hovedsak ikke foreslått silt ut kun på grunnlag av negative konsekvenser 
for samfunnssikkerhet eller naturmangfold, friluftsliv, kulturminner/ kulturmiljø. Disse 
temaene er belyst i grovsilingen for å gi et mer helhetlig bilde av negative konsekvenser 
ved de innspill som siles vekk, og for å belyse konsekvenser som skal vurderes 
nærmere i konsekvensutredningen for de innspill som tas med videre. I 
konsekvensutredningen skal det vurderes nærmere om konsekvensene leder til at 
innspillet ikke går videre til samlet konsekvensutredning eller om verdiene kan ivaretas 
gjennom avbøtende tiltak. 

For hvert tema er konsekvensene vurdert til en av tre kategorier, som vist i illustrasjonen 
nedenfor.  



9 
 
 

 

Hvis innspillet er i konflikt med et tema og får stor eller svært stor negativ konsekvens, 
er dette temaet markert med minustegn. Hvis innspillet har middels eller usikker 
konsekvens for et tema er det markert med spørsmålstegn.  

Temaene samfunnssikkerhet og naturmangfold, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljøer har 
fått enten minus eller spørsmålstegn. Dette er fordi nærmere undersøkelser i 
konsekvensutredning kan påvise konflikter som ikke er kjent på nåværende tidspunkt. 
Hvis det ikke er noen konflikt og innspillet er i tråd med arealstrategien markeres det 
med plusstegn. Disse vurderingene kan endres seinere i prosessen i forbindelse med 
konsekvensutredning. Til slutt er det gjort en helhetlig vurdering som gir en konklusjon 
som markeres med enten gult eller rødt. Rødt betyr at innspillet ikke tas med videre til 
konsekvensutredning. Gult betyr at innspillet går videre til konsekvensutredning.  
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Mal for grovsiling 

Nedenfor er mal for grovsilingen som er fylt ut for hvert enkelt arealinnspill. Her framgår 
hvilke forhold som er vurdert innenfor hvert tema, samt hvilket kunnskapsgrunnlag som 
er brukt.  

NR NAVN, <stedsnavn tettsted/områdesenter osv.>  

Dagens 
arealbruk  
Dagens formål  
Foreslått formål  
Arealstørrelse  
Forslagsstiller  
Grunneier  
Gnr/bnr.  

Hva er i området/hva brukes området til i dag?  
I gjeldende kommuneplan  
Nytt arealformål – ønsket i innspillet  
Ca. X daa.  
Navn  
Navn  

Beskrivelse  
Kort om forslaget.  

  
 
  

FLYFOTO MED RØD SIRKEL RUNDT INNSPILLET  
 

  
Tema   Begrunnelse  Konsekvens  

Beliggenhet  Vurderes ut fra arealstrategien i 
samfunnsdelen:  
Bidrar innspillet til en arealutvikling som er i 
tråd med arealstrategien?   
 
Ligger arealet innenfor sentrumssoner eller 
grense for langsiktig vekst i arealstrategien i 
kommuneplanens samfunnsdel?   
 
Ny boligbebyggelse skal hovedsakelig skje ved 
fortetting og transformasjon i Hønefoss, 
Heradsbygda, Haugsbygd og tettstedene. 
Majoriteten av boligbebyggelsen skal skje i 
Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd.  
  

+/?/-  
Arealstrategien  

Jordvern  Er innspillet i konflikt med dyrka eller dyrkbar 
jord?  Jf. arealstrategien er det kun dersom 
vitale samfunnsmessige forhold tilsier det og 
alternativ lokalisering ikke er mulig at 
omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark skal 
tillates. Boliger regnes ikke som vitalt 
samfunnsmessig behov i denne sammenheng 
ettersom alternativ lokalisering er mulig.  
Dersom arealet berører dyrka eller dyrkbar 
jord, blir dette feltet merka med minus (-).   
  

+/?/-  
 

Gårdskart på Kilden   
• Dyrka jord: fulldyrka 

jord, overflate dyrka, 
innmarksbeite. 

• Dyrkbar jord  

https://gardskart.nibio.no/search
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&lang=nb&X=7195706.12&Y=275054.87&zoom=0
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Samfunns-
sikkerhet  

Ligger arealet innenfor registrert faresone for 
kvikkleire og/eller faresone eller 
aktsomhetsområde for flom?    
  

?/- 
NVE Atlas:  

• Flomsoner, 
aktsomhetsområde 

• Kvikkleiresoner 
Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø  

Naturmangfold er sjekket i forhold til naturtyper, 
naturvernområder, arter og artsforvaltning. 
Ligger arealet i 100-meterssonen fra vann og 
vassdrag?   
 
Friluftsliv er vurdert ut fra kommunens 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder og 
om det ligger innenfor hensynssone friluftsliv i 
kommuneplan, samt om det ligger et større 
sammenhengende naturområde.  

Kulturminner og kulturmiljøer er sjekket ut i 
Riksantikvarens database Askeladden. Er 
området i konflikt med registrerte kulturminner 
eller ligger det i et registrert kulturmiljø?  

 

+/?/-  
Sjekk naturbase, bruk 
følgende kartlag:    

• Naturvernområder 
alle 

• Foreslåtte 
naturvernområder  

• Ramsarområder 
• Kartlagte frilufts-

områder – type og 
verdi 

• Statlig sikra 
friluftsområder 

• Markagrensen 
• Tur og friluftsruter 
• Kulturminner  
• Kulturmiljøer  
• Bygninger  
• Utvalgte naturtyper  
• Naturtyper KU-verdi 
• Naturtyper –DN-

håndbok 13 
• Arter av særlig stor 

forvaltningsinteresse 
• Arter av stor 

forvaltningsinteresse 
• Ansvarsarter 
• Myrinformasjon  
• 100-meterssone: 

måles i kart  
Konklusjon  
Samla konklusjon med fargeangivelse.  

 
Konklusjon: gul eller rød 

 

  

http://naturbase.no/
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01 OPPLYSNINGSVESENETS FOND V/CLEMENS EIENDOM AS (BÆRENGA), 
Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, åker, turområde, ridingsområde 
LNF 
Kombinert bolig og næringsformål 
Ca. 182 daa. 
Opplysningsvesenets fond v/Clemens Eiendom AS 
42/1 

Beskrivelse 
Tett og lav boligutnyttelse, f.eks. to- til firemannsboliger, med noe næring. Vurderer å 
utvikle eksisterende åker til småskala landbruksformål for beboere.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst, men ikke innenfor 
sentrumssoner eller i nærheten av eksisterende boligfelt. 
Følger ikke opp en utvikling innenfra og ut.  

? 

Jordvern Fulldyrka og dyrkbar jord på arealet.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen. Innenfor Bærenga, registrert 
som nærturterreng (C-område for friluftsliv). Området er 
brukt av ridesenter. Registrert rødlistet naturtype og art på 
arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
naturmangfold. 

 
- 
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02 OPPLYSNINGSVESENETS FOND V/CLEMENS EIENDOM AS (PRESTMOEN), 
Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, grustak, kommunalt slamdeponi, turområde 
LNF og råstoffutvinning 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Ca. 1480 daa. 
Opplysningsvesenets fond v/Clemens Eiendom AS 
42/1 

Beskrivelse 
Etablere næringsområde for plasskrevende næringer og opplevelser.   

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Ikke i tilknytning til satsingsområder for næring.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. Grenser til fulldyrka jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 
Registrert aktsomhetsområde for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Prestmoen og Dal, som begge er registrert som 
nærturterreng (B- og C-område for friluftsliv). Grenser til 
Storelva nord og er innenfor 100-meterssonen fra vann og 
vassdrag. Registrert rødlistet naturtype sandfuruskog med 
A-verdi og B-verdi. I tillegg flere rødlistete arter og 
automatisk fredete kulturminner. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
friluftsliv og naturmangfold- og kulturverdier.   

 
- 



15 
 
 

 

03 SPARMAX EIENDOM AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Ball-løkke 
Idrettsanlegg 
Bolig 
Ca. 4,5 daa.  
Sparmax Eiendom AS 
Hønefoss Sportsklubb 
47/236 

Beskrivelse 
Ønsker å bygge rekkehus og flermannsboliger. Arealet inngår i pågående detaljregulering 
for Østmoveien, Tolpinrud (494), sammen med areal B8 som er avsatt til bolig i 
kommuneplanen. På grunn av konflikt med formål i kommuneplan ble oppstart behandlet 
politisk. Det ble vedtatt i formannskapet 23.08.2022, sak 29/22 at planarbeid kan 
igangsettes. En forbedring av resterende idrettsanlegganlegg skal ivareta barn og unges 
interesser, og dette skal sikres med rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen.   

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hønefoss. Barnehage i 
umiddelbar nærhet. 

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Nærhet til fulldyrka 
jord.  

+ 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre.  

 
? 

https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013105669&
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04 TONE L. FOGTH, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skogbruk 
LNF 
Bolig 
Ca. 10 daa. 
Tone L. Fogth 
47/14 

Beskrivelse 
Ønsker boligområde med enebolig og leiligheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og langsiktig grense for vekst.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.  

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Sørumsmarka, stort turområde uten tilrettelegging 
(C-område for friluftsliv).  
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. 
Registrert rødlistet naturtype og art på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
naturmangfold. 

 
- 
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05 HÅKON LINDSTAD, Hønefoss

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller/grunneier
Gnr/bnr.

Skogbruk
LNF
Næringsvirksomhet
Ca. 30 daa.
Håkon Lindstad
43/1

Beskrivelse
Ønsker å tilby tomter til landbruksverksted/butikker som kan flyttes fra eksisterende
sentrumsnære områder.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Grenser til Hvervenmoen som er et av kommunens
satsingsområder for næring.

?

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. -

Samfunns-
sikkerhet

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Innenfor Hvervenmoen, nærturterreng (B-område for
friluftsliv). Flere rødlistede arter registrert på arealet.
Automatisk fredete kulturminner på arealet.

-

Konklusjon
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern, samt hensyn til naturmangfold,
friluftsliv og kulturminner.

-
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06 BOVIERAN RINGERIKE AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Lager og parkeringsområde for teknisk etat, klubbhus 
Idrettsanlegg 
Bolig 
Ca. 9 daa.  
Bovieran Ringerike AS 
Ringerike kommune 
38/79 

Beskrivelse 
Endre formål fra idrettsanlegg til bolig for etablering av boligkonseptet Bovieran, 51 
boenheter i leilighetsbygg med felles hage.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hønefoss.  ? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Området er avsatt til idrettsanlegg i kommuneplanen.  ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre, jf. kommunestyrets vedtak 05.05.2022 sak 57/22 hvor 
det ble vedtatt at bruken av eiendommen skal avklares i forbindelse med 
revidering av kommuneplanens arealdel. Se også innspill 07 om å utvide 
eksisterende idrettsanlegg på denne eiendommen.  

 

? 
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07 NORDERHOV UNGDOMS- OG IDRETTSLAG, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Lager og parkeringsområde for teknisk etat, NUIL klubbhus 
Idrettsanlegg 
Idrettsanlegg 
Ca. 9 daa.  
Norderhov ungdoms- og idrettslag (NUIL) 
Ringerike kommune 
38/79 

Beskrivelse 
Ønsker fortsatt å ha idrettsanlegg formål. NUIL har behov for mer plass og mener behovet 
for idrettsareal i området vil øke på grunn av tilflytting.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hønefoss. I boligområde som 
gir mange brukere av et idrettsanlegg.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.  ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre jf. kommunestyrets vedtak 05.05.2022 sak 57/22 hvor 
det ble vedtatt at bruken av eiendommen skal avklares i forbindelse med 
revidering av kommuneplanens arealdel. Se også innspill 06 om boligformål 
på denne eiendommen. 

 
? 
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08 MARTIN BREMNÆS (KIRKESKOLEN), Norderhov 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Nedlagt skolebygning og skolegård 
Offentlig eller privat tjenesteyting 
LNF 
Ca. 10 daa. 
Martin Bremnæs 
Ringerike kommune 
39/160, 161, 40/9 

Beskrivelse 
Forslagsstiller, som eier Ringvold gård, ønsker å rive Kirkeskolen og på sikt kjøpe tilbake 
eiendommen og gjøre tomten til en del av et sammenhengende LNF-område. 
Eiendommen var tidligere eid av Ringvold gård.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Arealet ligger i et område som i hovedsak er avsatt til LNF. 
Kirkeskolen ble nedlagt i 2019.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord, men forslaget innebærer at 
det kan bli dyrka jord her. Grenser til fulldyrka jord. 

+ 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor det nasjonalt viktige kulturmiljøet Steinsletta – 
Norderhov.  
Kirkeskolen er registrert som leke- og rekreasjonsområde 
(C-område).  

? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Denne eiendommen er på lista over eiendommer og 
bygg hvor det er politisk vedtatt at kommunen skal vurdere ny bruk og/eller 
avhending. Formål må vurderes helhetlig i kommuneplanen.  

 

? 
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09 FOSSEN UTVIKLING AS (KRAKSTADMARKA), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
Naturområde og LNF 
Bolig 
Areal 1 er ca. 12 daa og areal 2 er ca. 7 daa. 
Fossen Utvikling AS 
38/69 

Beskrivelse 
Forslagsstiller har sendt inn tre innspill som behandles samlet.  
Areal 1 er forslag om ca. 50 boenheter. Areal 2 er forslag om ca. 20 boenheter.  
Areal 3 er forslag om å flytte veiføring lenger øst, for å bedre støy og trafikksikkerhet. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone.   + 

Jordvern Areal 1 har ikke dyrka eller dyrkbar jord.  
Areal 2 og 3 har noe dyrkbar jord på arealene.  

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Krakstadmarka, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv). Areal 1 er delvis regulert til naturområde.  
Areal 1 og 2 er innenfor 100-meterssonen fra vann og 
vassdrag. Registrert rødlistet naturtype på arealene.  

- 
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Konklusjon 
Bør vurderes videre. 

  ?  

10 OSLOVEIEN 10 HØNEFOSS AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Forretning, kontor, parkering, og bolig 
Næringsvirksomhet, bolig 
Næring med tilhørende boligbebyggelse.  
Ca. 9 daa. 
Osloveien 10 Hønefoss AS 
38/146, 189 

Beskrivelse 
Utvikle næring og bolig i sentrumsnært område.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hønefoss.  + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Se på endring av formål også i omkringliggende 
områder og eventuelt behov for felles planlegging. 

 
? 
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11 ODDLI VELFORENING, NANCY OG DIRK NIEMANN, ANJA OG UDO SCHÖNHERR
OG HANNE KRISTINE KROKNES, Hønefoss

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller

Grunneier
Gnr/bnr.

Ubebygd
Bolig
Friområde
Ca. 1,2 daa.
Oddli velforening, Nancy og Dirk Niemann, Anja og Udo Schönherr og
Hanne Kristine Kroknes
Knut Botten Heieren
95/288

Beskrivelse
Oddli velforening og Nancy Niemann m.fl. har sendt innspill på samme areal og ønsker det
samme. Innspillene behandles derfor samlet. Regulert som friområde/lekeplass i gammel
reguleringsplan. Ønsker å endre til friområde også i kommuneplanen.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. I eksisterende boligområde. +

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. +

Samfunns-
sikkerhet

Innenfor registrert faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Området er regulert til friområde-lekeplass, men har ikke
blitt tatt i bruk til dette formålet.

?

Konklusjon
Bør vurderes videre. Grunneier har tidligere søkt om dispensasjon fra
arealformål lekeplass. Søknaden ble avslått og deretter påklaget.
Statsforvalteren ga medhold i klagesaken 23.11.2021 med begrunnelse i at

?
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det er motstrid mellom arealformål i kommuneplan og reguleringsplan, og at 
kommuneplanen overstyrer i denne saken. Kommunen er ikke enig i 
statsforvalterens tolkning. I lys av avgjørelsen har kommunen behov for å 
vurdere hvordan grønnstruktur i gjeldende reguleringsplaner skal sikres i 
kommuneplanen. Med bakgrunn i dette fattet formannskapets strategi og 
26.04.2022 sak 15/22 vedtak om å varsle midlertidig forbud mot tiltak på 
eiendommen (for nærmere redegjørelse se saksframlegg fra denne 
behandlingen). Det ble også i 2004 søkt om omregulering av eiendommen 
til boligformål, og søknaden ble da avslått for å bevare friområdet.  

https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013079048&


25 
 
 

 

 

12 OLE ALEXANDER HEEN (VESTERN), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Eldre tomannsbolig, skog 
Friområde 
Bolig 
Ca. 2,8 daa. 
Ole Alexander Heen 
Randi Braathen Ødegaard og Steffen Fagerås 
95/1, 316/97 

Beskrivelse 
Etablere boligblokk i 4-5 etasjer i skråning. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. I eksisterende boligområde.  + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Friområde i dag. ? 

 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. 

 
? 



26 
 
 

 

13 OLE ALEXANDER HEEN (SKOGFARET 9), Hønefoss  

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Gressplen/hage 
Friområde 
Bolig 
Ca. 0,4 daa. 
Ole Alexander Heen 
Skogfaret 9 AS 
95/50 

Beskrivelse 
Endre fra friområde til bolig. Friområdet har vært brukt som en hage for eiendommen.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. I eksisterende boligområde. + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Avsatt som friområde, men brukt som privat hage i dag. 
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  

? 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. 

 
? 
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14 ASBJØRNSENS GATE 19-21 AS V/XPND, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Næringsområde 
Næringsvirksomhet 
Bolig 
Ca. 9,2 daa. 
Asbjørnsens gate 19-21 AS v/XPND  
Asbjørnsens gate 19-21 AS og Ringerike kommune 
317/102, 103, 131, 104 

Beskrivelse 
Transformere næringsområde til boligområde. Foreslår flermannsboliger fordelt på blokker 
og rekkehus. Ca. 106 boenheter i blokker (ca. 90 leiligheter) og rekkehus (ca. 16).  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hønefoss. Innebærer 
transformasjon fra næring til bolig i et eksisterende, 
etablert og sentralt boligområde.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Nær Hovsenga og Randselva. Innenfor 100-meterssonen 
fra vassdrag.  

? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre.  

 
? 
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15 LASSE FÆGRI, Hønefoss

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller/grunneier
Gnr/bnr.

Friområde
Friområde
Bolig
Ca. 2,8 daa.
Lasse Fægri
86/51

Beskrivelse
Endre fra friområde til boligområde. Uklart hvor mange og hvilken type boliger som er
tenkt.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. I eksisterende boligområde. +

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. +

Samfunns-
sikkerhet

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Friområde er del av Færdenhagen, nærturterreng (C-
område for friluftsliv).

?

Konklusjon
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er
høy.

?



29 
 
 

 

 

16 RAGNA KAROLINE AASEN, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Nedgrodd lekeplass, løvskog 
Friområde 
Bolig 
Ca. 1,9 daa. 
Ragna Karoline Aasen 
49/335 

Beskrivelse 
Ønsker å f.eks. bygge to eneboliger eller boenheter med tilsvarende utnyttelse. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. I eksisterende boligområde. + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Innenfor et aktsomhetsområde for kvikkleire. Ingen 
registrerte faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Friområde i dag.  ? 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. 

 

? 
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17 HVALSMOEN AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Nedlagt militærleir, grøntområder 
Andre typer bebyggelse og anlegg, eksisterende idrettsanlegg 
Bolig, næringsvirksomhet 
Ca. 485 daa. 
Hvalsmoen AS 
94/6 

Beskrivelse 
Legge til rette for boliger, samt noe næringsvirksomhet tilpasset hovedformål boliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og grense for langsiktig vekst.   - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. Ingen 
registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

10 fredete enkeltbygg og et verneområde (Landsverneplan 
for Forsvaret). Innenfor 100-meterssonen fra vann og 
vassdrag. Innenfor Strandfaret (B-område), Øyatangen, 
Øya (B-område), nærturterreng Hvalsmoen (B-område) og 
Randselva (B-område) friluftsområder. Registrert rødlistet 
naturtype og rødlistede arter på arealet.  

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Formannskapet behandlet oppstart av planarbeid for 
området 15.06.2021 sak 20/21, og sa nei til oppstart av planarbeid og 
anbefalte å gi innspill om endring av arealformål i kommuneplanen. 
Kommunen må gjøre en helhetlig vurdering av hva som er riktig formål for 
dette arealet, jf. rådmannens vurdering i overnevnte sak: En framtidig 
utnyttelse av dette området bør vurderes i kommuneplanens arealdel, hvor 
man vil se kommunen som en helhet. 

 
? 

 

https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013033361&
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18 TRONRUD EIENDOM AS (ALMEMOEN), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 102 daa. 
Tronrud Eiendom AS 
89/5 

Beskrivelse 
Ønsker endring til boligområde.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene, men innenfor grense for 
langsiktig vekst. Ligger inntil eksisterende boligområde. 

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert faresone for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

- 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Nærstadmarka, nærturterreng (C-område for 
friluftsliv). Det går en bekk gjennom arealet.  

? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Krever avklaringer knyttet til samfunnssikkerhet og 
andre hensyn.  

 
? 
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19 TREKLYNGEN INDUSTRIPARK AS (HOVSMARKA), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Friluftsområde tilknyttet skiskytteranlegg, idrettshaller og skoler 
Friområde 
Idrettsanlegg, fritids- og turistformål 
Ca. 60 daa. 
Treklyngen Industripark AS 
Ringerike kommune 
87/1 

Beskrivelse 
Foreslår at Hovsmarka sør avsettes til idrettsanlegg, fritids- og turistformål, og anlegg 
relevant for dette, samt gang- og sykkeltraseer mellom boliger, skoler og idrettsanlegg.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. Nærhet til 
boligområder, skoler, barnehage og idrettsanlegg gjør 
området godt tilgjengelig for bruk. 

+ 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert faresone for kvikkleire.  
Registrert aktsomhetsområde for flom. 

- 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Arealet er en del av Hovsmarka, nærturterreng (A-område 
for friluftsliv).  
Registrert rødlistet naturtype på arealet.  
Flere automatisk fredete kulturminner på arealet.  

? 

Konklusjon Arealformål i Hovsmarka må vurderes og ses i sammenheng 
med etablering av erstatningsarealer for idrettsanlegg og friluftsliv som blir 
berørt av næringsutvikling i området. Innspillet har sammenheng med at 
Treklyngen Industripark AS har en opsjonsavtale om å kjøpe arealer av 
kommunen i Hovsmarka. Disse arealene berører dagens skiskytteranlegg. 
Reguleringsplan for Treklyngen (381) vedtatt i 2014 har en 
rekkefølgebestemmelse om å sikre erstatningsarealer for skiskytteranlegget.  

 
? 
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20 TRONRUD EIENDOM AS (RUNDTOM), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Gresslette, skog, adkomst til friluftsområde 
Friområde 
Bolig 
Ca. 29,5 daa. 
Tronrud Eiendom AS 
Follum Eiendom AS 
87/575 

Beskrivelse 
Etablere nye boliger, ca. 20-60 enheter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene, men innenfor grense for 
langsiktig vekst. 

? 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Hovsmarka, nærturterreng (A-område for 
friluftsliv). Flere automatisk fredete kulturminner på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern og hensyn til friluftsliv og 
kulturminner. Ble silt ut i grovsilingen i forrige kommuneplanrevidering.   

 
- 
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21 HANS ERIK GAMKINN, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Igjenplantet ca. 7 daa med lauvtre, uthogget skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 40 daa. 
Hans Erik Gamkinn 
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Erik Gamkinn 
89/1, 3 

Beskrivelse 
Etablere massedeponi for å stabilisere skråning og utvikle området til boliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Innenfor registrert faresone for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

- 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Nærstadmarka, nærturterreng (C-område for 
friluftsliv).  

Flere bekker på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. 

 
- 
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22 BOKVALITET TOMTEBANK AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Hogstflate 
Næringsvirksomhet  
Forretning 
Ca. 130 daa.  
Bokvalitet tomtebank AS 
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Erik Gamkinn 
89/3, 347 

Beskrivelse Endring fra næring til forretning for å tilrettelegge for plasskrevende handel, 
f.eks. bilforhandlere, landbruksmaskiner, trelast. osv. Regulert som industri i 
Områderegulering for Treklyngen (381). 

 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet I et av kommunens satsningsområder for næring.  + 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Hovsmarka, nærturterreng (A-område for 
friluftsliv).  
Automatisk fredete kulturminner på arealet. 

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Arealet er avsatt til næring i kommuneplanen og 
regulert til industri i reguleringsplan. I arealdelen skal kommunen vurdere 
gjeldende arealplaner opp mot arealstrategien i kommuneplanens 
samfunnsdel, samt regionale og nasjonale føringer. Herunder vurdere om 
det er områder avsatt til utbygging, men ikke bebygd, som skal tilbakeføres 
til LNF (jf. planprogrammet).    

 

? 
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23 VIKEN FYLKESKOMMUNE, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

To lagerskur 
LNF 
Næringsvirksomhet, grønnstruktur 
Ca. 13,7 daa. 
Viken fylkeskommune 
90/62 

Beskrivelse 
Sørlig del av eiendommen skal utskilles. Ønsker at denne delen endres til næringsformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet I tilknytning til eksisterende nærings- og 
undervisningsvirksomhet. Ikke boligområde i nærheten, 
men en bolig sør for området som må tas hensyn til. 

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. 

 
? 
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24 PHILIP MEIJERS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, lagringsareal for sand, grus og tømmer 
LNF 
Bolig, næringsvirksomhet 
Ca. 152 daa. 
Philip Meijers 
Ragnhild Borlaug Alme 
89/3 

Beskrivelse 
Ønsker å etablere boligområde. Ca. 138 boenheter hvorav 68 eneboliger og 35 
tomannsboliger samt næringsbebyggelse som et datasenter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Noe dyrkbar jord sør i arealet.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. Ingen 
registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Sandtangen, nærturterreng (C-område for 
friluftsliv). Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. 
Registrert rødlistet naturtype på arealet.  
Automatisk fredet kulturminne på arealet. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
naturmangfold og kulturminner. 

 
- 
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25 ANNE BANG LYNGDAL, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Næring 
Ca. 202 daa. 
Anne Bang Lyngdal 
Anne Bang Lyngdal og Ida Bang 
50/1, 51/7, 51/8 

Beskrivelse 
Ønsker at hele området endres til næringsformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Ligger i nærheten av Kilemoen, som er et kommunens 
satsingsområde for næring.  

? 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Kilemoen, nærturterreng (B-område for friluftsliv). 
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern, samt hensyn til friluftsliv og 
nærhet til vassdrag. 

 
- 
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26 OLAV AASEN (KILEMOEN NORD), Kilemoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
Råstoffutvinning, LNF, hensynssone nedslagsfelt for drikkevann.    
Næring, industri  
Ca. 190 daa. 
Olav Aasen 
51/2 

Beskrivelse Arealet er også foreslått regulert som industri i områderegulering for 
Follummoen (424) som er i prosess. Ønsker å legge til rette for plass- og energikrevende 
industri, herunder datasenter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet I tilknytning til Kilemoen/Follummoen som er 
satsingsområde for næring.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert sandfuruskog med lokal verdi og et areal med 
rødlistet naturtype.Grenser til elven Begna.    

- 

 

Konklusjon 
Arealet er en del av en reguleringsplan som er i prosess, og er 
konsekvensutredet som en del av dette. Planen har vært på offentlig 
ettersyn, og det var ingen innsigelser til endring av formål for dette arealet.  
Dersom områdereguleringen blir vedtatt før arealdelen vil formål i arealdelen 
oppdateres iht. vedtaket. Dersom områdereguleringen vedtas etter 
arealdelen, vil sist vedtatte plan overstyre ved eventuell motstrid. 

 
? 
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27 OLAV AASEN (NEDRE KILEMOEN), Kilemoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Dieselstasjon, hønsehus, skog, dyrka jord 
LNF 
Næringsvirksomhet 
Areal 2 er ca. 50 daa. og areal 1 og 3 er ca. 90 daa. 
Olav Aasen 
51/2 

Beskrivelse 
Områdene ligger ved innkjøringen til Kilemoen industriområde. På areal 2 er det ønske om 
å endre til næringsvirksomhet for å fylle behov som f.eks. informasjon til besøkende til 
industriområdet, salg av drivstoff, parkering, osv. På areal 1 og 3 ønskes det endring av 
areal med dyrka jord til kraftkrevende industri eller andre prosjekter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Forslagene ligger i tilknytning til Kilemoen, som er 
satsingsområde for næring.  

? 

Jordvern Areal 2 har noe dyrkbar jord på arealet, men dette arealet 
er allerede nedbygd.  
Areal 1 og 3 består av fulldyrka jord. 

- 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealene. Ingen 
registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Bekk langs areal 2.  
Ingen registrerte konflikter på areal 1 og 3. 

 

? 

Konklusjon 
Areal 2 bør vurderes videre.  
Areal 1 og 3 anbefales ikke videre på grunn av jordvern. 

 
? 

3 

2 

1 
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28 MICHAEL ANDREAS OPPEN, Kilemoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål eller 
næringsvirksomhet 
Ca. 200 daa. 
Michael Andreas Oppen 
52/4 

Beskrivelse 
Ønsker utvidelse av eksisterende nærings- og industriområde.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet I tilknytning til Kilemoen som er satsingsområde for 
næring.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Oppenåsen, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv).  
Registrert rødlistet naturtype og rødlistede arter på arealet.   

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre.  

 
? 
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29 TREKLYNGEN INDUSTRIPARK AS (FOLLUMMOEN), Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

LNF  
LNF 
Næringsvirksomhet 
Ca. 60 daa. 
Treklyngen Industripark AS 
Treklyngen Industripark AS og Ringerike kommune 
50/10, 312, 313, 155, 157 

Beskrivelse 
Arealet er også foreslått regulert som industri i områderegulering for Follummoen (424) 
som er i prosess. Ønsker at arealet avsettes som samme formål i kommuneplanen.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Området er en del av Kilemoen/Follummoen, som er 
satsningsområde for næring.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. Innenfor 
Kilemoen, nærturterreng (B-område for friluftsliv).  

- 

Konklusjon 
Arealet er en del av en reguleringsplan som er i prosess, og er 
konsekvensutredet som en del av dette. Planen har vært på offentlig 
ettersyn, og det var ingen innsigelser til endring av formål for dette arealet. 
Dersom områdereguleringen blir vedtatt før arealdelen vil formål i arealdelen 
oppdateres iht. vedtaket. Dersom områdereguleringen vedtas etter 
arealdelen, vil sist vedtatte plan overstyre ved eventuell motstrid.  

 
? 
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30 ERIK CHRISTOFFER HEEN (1), Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 65 daa. 
Erik Christoffer Heen 
Erik Christoffer Heen og Kitty Heen 
271/8, 316 

Beskrivelse 
Eneboliger og ev. tomannsboliger, samt terrasseboliger eller flermannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging. 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Hele arealet er innenfor Hensmoen, nærturterreng (B-
område for friluftsliv).  
Registrert rik sandfuruskog med stor verdi og rødlistet art 
på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, samt hensyn til friluftsliv og 
naturmangfold. Forslaget vil også føre boligbebyggelse nærmere Heen 
grustak som vil være negativt.  

 
- 
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31 ERIK CHRISTOFFER HEEN (2), Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Boligområde med LNF mellom tomter 
Bolig, LNF 
Bolig 
Ca. 100 daa. 
Erik Christoffer Heen 
271/8, 324 

Beskrivelse 
Ønsker å endre området til bolig, fordi det er LNF-formål mellom eksisterende tomter. 
Området kan da fylles med boligtomter der det er naturlig og resterende blir friareal. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging. 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. Ingen 
registrerte faresoner for kvikkleire. 

- 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Deler av arealet ved Ådalselva er innenfor 100-
meterssonen.  
Grenser til Hensmoen, nærturreng (B-område for friluftsliv). 

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre pga. beliggenhet.  

 
- 
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32 ERIK CHRISTOFFER HEEN (3), Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Industritomt, jorde 
Næringsvirksomhet, friområde 
Næringsvirksomhet, LNF 
Ca. 53 daa. 
Erik Christoffer Heen 
Erik Christoffer Heen og IH Eiendom AS 
271/8, 32, 78, 340 

Beskrivelse 
Arealet har tidligere vært eid av Norske skog som nå er avviklet. Avgrensningene av 
dagens arealformål, LNF og næring, stemmer ikke med dagens bruk. Forslagsstiller 
ønsker å videreføre deler av arealet til næringsformål, og å tilbakeføre areal som kan 
benyttes til jorde fra næringsbebyggelse/friområde til LNF.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Forslaget vil ikke endre bruken av området.  ? 

Jordvern Deler av arealet består av fulldyrka jord. Forslagsstiller 
ønsker å utvide areal avsatt til dyrka jord med ca. 32 daa.  

+ 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen. Grenser til elven Begna.  ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre.  

 
? 
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33 CHRISTINE OG CHRISTIAN MATHIESEN, Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, internveier til eksisterende boligeiendommer 
LNF 
Bolig 
Ca. 37-39 daa. 
Christian P. Mathiesen og Christine Næss Mathiesen 
Christine Næss Mathiesen 
90/1 

Beskrivelse 
Tenkt bebygd med eneboliger, ca. 20-25 boenheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging.  
Nær framtidig forkortelse av E16 (Nymoen – Eggemoen). 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. Grenser til fulldyrka jord. ? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet. Vurdert i forrige 
kommuneplanrevidering, men ikke tatt med videre etter 
konsekvensutredning pga. beliggenhet, beslag av skog av høg bonitet, 
nærhet til eksisterende og planlagt E16 samt støy.  

 

- 
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34 JORUNN DAHL SIMENSEN, Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Eksisterende boligeiendom 
LNF 
Bolig eller LNF for spredt boligbebyggelse 
Ca. 1,2 daa. 
Jorunn Dahl Simensen 
90/26 

Beskrivelse 
Ønsker å endre eksisterende boligeiendom fra LNF til boligformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging.  
Nær framtidig forkortelse av E16 (Nymoen – Eggemoen). 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Kommunen bør gjøre en vurdering av om det er områder med eksisterende 
boliger i LNF som bør endres til boligformål eller LNF spredt 
boligbebyggelse. En slik vurdering bør gjøres systematisk og helhetlig.  

 
- 
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35 HARRY DAHL, Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Eksisterende boligeiendom 
LNF 
Bolig eller LNF for spredt boligbebyggelse 
Ca. 1 daa. 
Harry Dahl 
90/51 

Beskrivelse 
Ønsker å endre eksisterende boligeiendom fra LNF til boligformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging.  
Nær framtidig forkortelse av E16 (Nymoen – Eggemoen). 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Kommunen bør gjøre en vurdering av om det er områder med eksisterende 
boliger i LNF som bør endres til boligformål eller LNF spredt 
boligbebyggelse. En slik vurdering bør gjøres systematisk og helhetlig. 

 
- 
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36 SVEN BRUN, Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 54 daa. 
Sven Brun 
92/2 

Beskrivelse 
Utvidelse av eksisterende boligområde, frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. 
Eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger. 50-60 boliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging. 

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Ulvenåsen, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv). Hensynsone friluftsliv i kommuneplanen. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv. 
Vurdert i forrige kommuneplanrevidering, men tatt ut etter innsigelse fra 
fylkesmannen knyttet til nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og reduksjon av klimagassutslipp.  

 

- 
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37 HANS TOLLEF SOLBERG OG SPENNCON, Hen-Vågård 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Næringsvirksomhet 
Ca. 80 daa. 
Hans Tollef Solberg og Spenncon 
Hans Tollef Solberg 
92/1 

Beskrivelse 
Ønsker å utvide næringsområde for å knuse herdet betong for gjenbruk på egen tomt. 
Utvidelse vil bedre tilgang til Randsfjordbanen for transport av varer. Både Solberg og 
Spenncon har sendt innspill på arealet. De behandles samlet, fordi de samarbeider og 
ønsker det samme. 

 

Tema  Begrunnelse Konflikter og 
konsekvens 

Beliggenhet I tilknytning til Hensmoen som er satsingsområde for 
næring.  

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Ulvenåsen, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv). Hensynsone friluftsliv i kommuneplanen.  

- 

 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Arealet inngår i detaljregulering for Hensmoen nord 
(476) som er i prosess og hadde oppstart i 2021. 

 

? 
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38 HRA V/BJØRN GRØNÅS, Eggemoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

LNF, begrenset skogdrift 
LNF 
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 
Min. 200 daa. 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) v/Bjørn Grønås 
Turid Marie Strande 
94/8 

Beskrivelse 
Ønsker å utvide avfallsdeponiet på Trollmyra, fordi deponiet vil bli fullt om noen år. 
Alternativt vurdere et nytt deponiområde et annet sted. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Området ligger i tilknytning til dagens deponi, nordøst for 
flystripen på Eggemoen. Trase for ny E16 Nymoen-
Eggemoen går mellom dagens deponi og flystripa. 

+ 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Arealet er innenfor Eggemoen, stort område med 
tilrettelegging (A-område for friluftsliv). Registrert rødlistede 
arter på arealet.  Viktig viltkorridor i området.   
Kjente kulturminner i området.  

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Hensyn til vilt, friluftsliv, naturmangfold, kulturminner og 
trase for ny E16 må vurderes nærmere. Tiltaket kan vurderes til å være 
vitale samfunnsmessige forhold og dermed kan omdisponering av dyrkbar 
mark vurderes. Nødvendig med dialog med Jevnaker kommune om hvordan 
arealbehovet best kan løses.   

 

? 
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39 ASLE NYHUS, Helgelandsmoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Dyrking av plen 
LNF 
Bolig 
Ca. 26,5 daa. 
Asle Nyhus 
3/70 

Beskrivelse 
Frittliggende småhusbebyggelse selvbyggertomter, ca. 10 boenheter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og grense for langsiktig vekst, men 
nært sentrum av Helgelandsmoen.  

? 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord.   - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke på grunn av jordvern. 

 
- 
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40 JØRGEN GAARUD, Helgelandsmoen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Eneboliger 
LNF 
Bolig 
Ca. 19 daa. 
Jørgen Gaarud på vegne av flere grunneiere 
3/71, 72, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 94, 110 

Beskrivelse 
Ønsker å endre formål for eksisterende boligeiendommer fra LNF til bolig.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssoner og grense for langsiktig vekst, men 
nært sentrum av Helgelandsmoen.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Kommunen bør gjøre en vurdering av om det er områder med eksisterende 
boliger i LNF som bør endres til boligformål eller LNF spredt 
boligbebyggelse. En slik vurdering bør gjøres systematisk og helhetlig.  

 
- 
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41 ANNE SIGRID NORDBY, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 6,6 daa. 
Anne Sigrid Nordby 
Anne Sigrid Nordby og Per Hval 
130/52, 5 

Beskrivelse 
Kollektiv boform med inntil fem boenheter og fellesareal, fellesskapsløsninger og 
lavutslippsmaterialer/ombruk. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Ikke dyrkbar eller dyrka jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Knestangåsen, nærturreng (B-område for 
friluftsliv). 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv. 

 
- 
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42 EVA KARINE LØCHSTØER, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Krattskog, skogsmark, dyrka jord 
LNF 
Bolig 
Ca. 6,9 daa.  
Eva Karine Løchstøer 
106/1 teig 4 

Beskrivelse 
Ene- og tomannsboliger, eventuelt flermannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. Inntil eksisterende 
boligområde og område avsatt til boligformål i gjeldende 
arealdel.  

+ 

Jordvern Det er fulldyrka jord midt i arealet.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern. Vurdert i forrige revidering, men 
ikke tatt med videre etter konsekvensutredningen.  

 
- 
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43 ØYVIND HANSEN OG MARIA ROSENBERG, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
Friområde 
Bolig 
Ca. 4,4 daa.  
Øyvind Hansen og Maria Rosenberg 
131/32 

Beskrivelse 
Ønsker å endre fra LNF til bolig, slik at hele eiendommen er avsatt til boligformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innspillet berører et areal avsatt til friområde i 
kommuneplanen.  

? 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. Innspillet kan vurderes videre i KU i og med at arealet er innenfor 
langsiktig grense for vekst.  

 
? 
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44 ARNE GUNNAR SVEEN, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
Friområde 
Bolig 
Ca. 7 daa. 
Arne Gunnar Sveen 
132/1 teig 3 

Beskrivelse 
Ønsker endring til boligbebyggelse. Informerer ikke om hva slags boliger eller hvor mange. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. Ligger i eksisterende 
boligområde. 

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innspillet berører et areal avsatt til friområde i 
kommuneplanen.  

  ? 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. Innspillet kan vurderes videre i KU i og med at arealet er innenfor 
langsiktig grense for vekst. 

 
?  
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45 TORILL OG SIGVARDT WENNEVOLD, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 9 daa. 
Torill og Sigvardt Wennevold 
105/35 

Beskrivelse 
Ønsker boligformål for eneboliger, ev. terrasseleiligheter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Haugsbygd, nærturterreng (C-område for 
friluftsliv).  

  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre pga. beliggenhet. Vurdert i forrige revidering, ikke 
videre etter konsekvensutredningen. 

 
- 
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46 RIKARD STRØMSODD, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Dyrka jord, annet markslag 
LNF 
Bolig 
Ca. 3,75 daa. 
Rikard Strømsodd 
Rikard Strømsodd og Ingela Grov 
137/2 

Beskrivelse 
Forslagsstiller har sendt inn tre arealer ved gården. På hvert areal ønskes én bolig, enten 
enebolig eller tomannsbolig.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst.  + 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre pga. jordvern. Foreslåtte tomter vil både beslaglegge 
dyrka jord, og bli liggende nær fulldyrka jord. Dette medfører ofte konflikter 
mellom bomiljø og drift av landbruksarealer. Ikke mulighet for tilstrekkelige 
buffersoner.   

 
- 
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47 FINN OVE CARLSEN (ØVRE KLEKKENVEI), Haugsbygd

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller/grunneier
Gnr/bnr.

Skog
LNF
Bolig
Areal 1 er ca. 3,5 daa. og areal 2 er ca. 3,2 daa.
Finn Ove Carlsen
102/59

Beskrivelse
På areal 1 ønskes frittliggende småhusbebyggelse, 3-6 eneboliger og eventuelt
tomannsboliger. På areal 2 ønskes leilighetsbygg, med 6-10 leiligheter.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. +

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealene. Grenser til
fulldyrka jord.

?

Samfunns-
sikkerhet

Registrert aktsomhetsområde for flom på areal 2.
Ingen registrerte faresoner eller aktsomhetsområder for
flom på areal 1. Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Registrert rødlistet art på areal 2. ?

Konklusjon
Bør vurderes nærmere. Silt ut i grovsilingen i forrige
kommuneplanrevidering, da var også dyrka mark med i innspillet.

?

1

2
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48 SANDVOLD BOLIGER AS, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Gartneri 
LNF 
Bolig 
Ca. 34 daa. 
Sandvold Boliger AS 
Clausen Poul Skov 
102/2 

Beskrivelse Ønsker småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse med leilighetsbygg.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst.  + 

Jordvern Arealet består av fulldyrka og noe dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. 

 

? 

Konklusjon Anbefales ikke videre med bakgrunn i jordvern og at arealet er 
vurdert i de to siste revideringene, uten at dette har ført fram. I forrige 
revidering var arealet foreslått som boligformål ved offentlig ettersyn av 
kommuneplanen. Fylkesmannen fremmet innsigelse til flere boligområder i 
Haugsbygd, og ga en sterk anbefaling om at Klekken gartneri skulle 
opprettholdes som LNF. Videre foreslo kommunen endringer i planforslaget 
med bakgrunn i høringsuttalelser og innsigelser. Klekken gartneri var et av 
arealene formannskapet vedtok å ta ut 22.05.2018. Ved begrenset høring 
og offentlig ettersyn av disse endringene trakk fylkesmannen innsigelsen til 
tre boligområder som kommunen ønsket å opprettholde. Det at kommunen 

 

- 
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foreslo å ta ut Klekken gartneri var noe av bakgrunnen for at fylkesmannen 
trakk innsigelsen til disse områdene.    

49 TRONRUD EIENDOM AS (KLEKKENVEIEN), Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Bolig/småbruk 
LNF 
Bolig 
Ca. 41 daa. 
Tronrud Eiendom AS 
100/15 

Beskrivelse 
Utbygging av boliger, ca. 8 boenheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Tre Sefrak-registrerte bygninger på arealet.  
To bekker i området.  
Innenfor Livmarka, nærturterreng (C-område for friluftsliv).  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern, samt hensyn til 
friluftsliv. Silt ut i grovsilingen i forrige kommuneplanrevidering med samme 
begrunnelse.   

 
- 
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50 BÅNNTJERNLIA AS V/RUNE KRISTOFFERSEN, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Småbruk, dyrka jord, skog 
LNF 
Bolig eller LNF for spredt boligbebyggelse 
Ca. 40 daa. 
Bånntjernlia AS 
103/4 

Beskrivelse 
Legge til rette for boligbebyggelse og drift av landbruksjord. 15-20 eneboliger, 
flermannsboliger og rekkehus/kjedehus. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar 
jord.  

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Delvis innenfor Gullerudmarka, stort turområde med 
tilrettelegging (A-område for friluftsliv). Registrert naturtype 
med stor KU-verdi og rødlistet art på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
friluftsliv og naturmangfold. Vurdert i forrige revidering (B21), men tatt ut 
etter innsigelse fra fylkesmannen knyttet til nasjonale føringer for samordnet 
areal- og transportplanlegging og reduksjon av klimagassutslipp.  

 
- 
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51 BOKVALITET AS, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, åpne sletter, en bolig 
LNF 
Bolig 
Ca. 78 daa. 
Bokvalitet AS 
På vegne av flere grunneiere.  
103/24, 29, 65, 58, 12, 108, og 104/13 

Beskrivelse 50-100 boenheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Mesteparten av området ligger utenfor grense for langsiktig 
vekst. Nærhet til eksisterende boligområde. 

? 

Jordvern Arealene består av fulldyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar 
jord.  

- 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre pga. beliggenhet og jordvern. Hoveddelen av 
arealene ble vurdert i forrige revidering (gnr/bnr. 103/58, 103/65, 104/12 og 
104/13), men tatt ut etter i innsigelse fra fylkesmannen (B24 og B25). 
Begrunnelsen var nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, reduksjon av klimagassutslipp og dyrka mark.  

 
- 
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106 LANDSKAPERIET AS, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, innmarksbeite 
LNF 
Bolig, offentlig/privat tjenesteyting 
Ca. 50 daa. 
Landskaperiet AS 
Morten Hassel, Tom Nyquist, Truls Nyquist m. fl.  
104/17 

Beskrivelse 
Boligfelt med ca. 26 enheter og barnehage.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst. - 

Jordvern Arealet består av innmarksbeite og dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert naturtype med KU-verdi.  
Bekk innenfor arealet. 

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre pga. beliggenhet og jordvern.  

 
- 
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52 WENCHE HELEN STRAND HAFNOR, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Gårdstun 
LNF 
Bolig 
Ca. 19 daa. 
Wenche Helen Strand Hafnor 
102/7-9 

Beskrivelse 
Boligfelt med eneboliger/rekkehus, ca. 8 boenheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar og noe fulldyrka jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Bekk innenfor området. Grenser til Gullerudmarka, et stort 
område med tilrettelegging, (A-område for friluftsliv). 
Registrert rødlistet naturtype (kritisk truet slåttemark) og 
rødlistede arter.  

- 

 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern og hensyn til 
friluftsliv og naturmangfold. Vurdert i forrige revidering, ikke videre etter 
konsekvensutredningen. 

 

- 
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53 FINN OVE CARLSEN (GULLERUDÅSEN), Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 182 daa. 
Finn Ove Carlsen 
102/72 

Beskrivelse 
Tilrettelegge for 120-150 boliger, i hovedsak eneboliger, med mulighet for tomannsboliger. 
Legger også opp for store selvbyggertomter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Gullerudmarka, et stort område med 
tilrettelegging (A-område for friluftsliv). Registrert naturtype 
med KU-verdi og flere rødlistede arter på arealet. 

- 

 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, samt hensyn til friluftsliv og 
naturmangfold. Vurdert i forrige kommuneplanrevidering, og silt ut i 
grovsilingen.  

 
- 
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54 MARTHIN KLEKKEN, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Utmark/skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 31 daa. 
Marthin Klekken 
102/6 

Beskrivelse 
Ønsker å endre formål til bolig.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst i Haugsbygd.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert rødlistet naturtype (kritisk truet slåttemark) og 
naturtype med KU-verdi på arealet.  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til naturmangfold. 
Vurdert i forrige kommuneplanrevidering, ikke tatt med videre etter 
konsekvensutredning.  

 
- 
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55 OLE ALEXANDER HEEN (SÆTRANG), Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 144 daa. 
Ole Alexander Heen 
Carl Erik Sætrang 
100/1 teig 2 

Beskrivelse 
Boligbebyggelse med eneboliger og tomannsboliger, men også flermannsboliger. Område 
1 anslår 20-30 enheter. Område 2 anslår 50 enheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert rødlistet naturtype, naturtype med KU-verdi og 
del av et større viktig kulturlandskap (DN-håndbok 13).  
Et automatisk fredet kulturminne på arealet. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
naturmangfold. 

 
- 
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56 STÅLE GULBRANDSEN OG CHRISTINA NYBORG, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skrinn skog med synlig fjell 
LNF 
Bolig 
Ca. 15 daa. 
Ståle Gulbrandsen og Christina Nyborg 
39/4 

Beskrivelse 
Endring til boligformål primært for å bygge egen bolig, men kan også tenkes til 5-10 
eneboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Arealet består av fulldyrka og noe dyrkbar jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert rødlistet naturtype og rødlistet og prioritert art 
(dragehode) på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern og hensyn til 
naturmangfold.  

 
- 
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57 GRY ELISABETH MØRCK, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
LNF for spredt boligbebyggelse eller bolig 
Ca. 2 daa. 
Gry Elisabeth Mørck 
Gry Elisabeth Mørck, Ann Kristin Mørck Kalberg og Lasse Leif Mørck 
96/5 

Beskrivelse 
Ønsker å oppføre én enebolig. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

+ 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet. 

 
- 
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58 ANNE-LISE STRANDE, Haugsbygd 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Fjellgrunn, skog 
LNF 
Bolig eller LNF for spredt boligbebyggelse 
Ca. 1,8 daa. 
Anne-Lise Strande 
96/3 

Beskrivelse 
Ønsker å endre fra LNF til boligformål eller LNF spredt boligbebyggelse. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Noe fulldyrka jord lengst sør på arealet. Grenser til 
fulldyrka jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. 

 
- 
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59 BERIT SKJÆRVOLD, OLA STAVE OG AUD HETLAND, Åsbygda 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Tidligere havnehage, skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 13 daa. 
Berit Skjærvold, Ola Stave og Aud Hetland 
113/1, 3 

Beskrivelse 
Endre fra LNF til bolig for småhusbebyggelse.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene og langsiktig grense for vekst. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til 
fulldyrka jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Kongeveien, som er fredet kulturminne, går gjennom 
eiendommen. Innenfor 100-meterssonen fra vann og 
vassdrag ved at det renner en bekk igjennom arealet. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 
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HERADSBYGDA 
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60 MICHAEL ANDREAS OPPEN, Heradsbygda 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
Friområde 
Bolig 
Ca. 47,5 daa. 
Michael Andreas Oppen 
52/4 

Beskrivelse 
Utvidelse av eksisterende eneboligfelt. 33 eneboligtomter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor grense for langsiktig vekst. Grenser til 
eksisterende boligområde. 

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Oppenåsen, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv). Merket tursti i området. Friområde i dag.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre. Vurdert i forrige planrevidering (B17), tatt ut etter 
innsigelse fra fylkesmannen knyttet til nasjonale føringer for samordnet 
areal- og transportplanlegging, reduksjon av klimagassutslipp. Rådmannens 
begrunnelse for å ta ut B17 var at området har meget store friluftsverdier.  

 
- 
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61 PER OLERUD, Heradsbygda 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 25 daa. 
Per Olerud 
53/1, 2 

Beskrivelse 
Etablere nytt boligområde med frittliggende småhusbebyggelse, mulighet for konsentrert 
på deler. 15-20 boliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor grense for langsiktig vekst.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser noe til 
fulldyrka jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Oppenåsen, nærturterreng (B-område for 
friluftsliv).  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 
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HALLINGBY OG ÅDALEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 
 

 

 

 

62 GERD HELEN OVEREN NILSEN, Hallingby 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Friområde, utmark 
LNF og friområde 
Bolig 
Ca. 10 daa. 
Gerd Helen Overen Nilsen 
273/10 

Beskrivelse 
Ønsker å legge til rette for fremtidig boligbebyggelse. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hallingby. Ligger inntil 
eksisterende boligområde. 

+ 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.  

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Hallingby, nærturterreng (B-område for friluftsliv).  
Bekk innenfor arealet. 

- 

Konklusjon 
Innspillet berører areal avsatt til friområde i kommuneplanen. Det krever 
nærmere vurderinger å ta stilling til verdien av dette området og om det kan 
være aktuelt å endre dette til boligformål. Terskelen for å omdisponere er 
høy. 

 

? 
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63 KNUT SOLBERG, Hallingby 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Tidligere veikro, parkeringsplass 
Næringsvirksomhet 
Sentrumsformål 
Ca. 6,6 daa. 
Knut Solberg 
Ådalsveien 153 AS 
274/359 

Beskrivelse 
Tilrettelegge for dagligvarehandel, veikro/spisested og ladestasjon på eiendommen.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone. + 

Jordvern Dyrkbar jord i ytterkantene av arealet.   ? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen konflikter.  ? 

Konklusjon 
Bør vurderes nærmere. Arealet er i dag avsatt til næring, som inkluderer 
industri- håndverks- og lagervirksomhet. Det må vurderes hva som er riktig 
arealformål.  

 

? 
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64 GAMLE ÅDALSVEI 66 AS, Hallingby 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 2,9 daa. 
Gamle Ådalsvei 66 AS 
274/84, 98 

Beskrivelse 
Ønsker å utvide areal til boligformål.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone i Hallingby.  + 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Forslaget 
innebærer reduksjon av buffersone mot fulldyrka jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Hvalsmyrene, nærturterreng (C-område for 
friluftsliv).  

? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre.  

 
? 
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65 PAAL ANDERS OG ANDERS STRANDE, Hallingby 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Landbruk 
LNF 
Bolig 
Ca. 30 daa. 
Paal Anders Strande og Anders Strande 
Paal Anders Strande 
274/23, 367 

Beskrivelse 
Utvikle ca. 20 boliger, samt parkering for lastebiler og busser. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor ytre sentrumssone.  + 

Jordvern Arealet består av fulldyrka og dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Hallingby, nærturterreng (B-område for friluftsliv). 
Bekk innenfor arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern og av hensyn til friluftsliv. 

 
- 
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66 CARL ENGER, Ådalen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 12 daa. 
Carl Enger 
287/4 

Beskrivelse 
Ønsker å etablere seks tretopphytter, og oppgradere eksisterende skogshytte som mottak 
til feriested. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Vikerfjell og andre etablerte områder for 
fritidsbebyggelse.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  
Innenfor Marivollhøgda, område med tilrettelegging (C-
område for friluftsliv). 

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Dette er utenfor etablerte områder for 
fritidsbebyggelse, men et begrenset omfang og ikke private hytter.  

 
? 
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67 ROBERT SUNDBY, Ådalen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 28 daa 
Robert Sundby 
Robert Sundby og Christine K. Jørgensen 
284/30 teig 7 

Beskrivelse 
Ønsker å endre til fritidsbebyggelse øst for E16, samt anlegge bryggeanlegg. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Ligger utenfor Vikerfjell og andre etablerte områder for 
fritidsbebyggelse.  

- 

Jordvern Det er dyrkbar jord sør på arealet.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

- 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Gudbranshaugene, stort turområde uten 
tilrettelegging (C-område for friluftsliv), og ved Sperillen. 
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern, samfunnssikkerhet 
og hensyn til naturmangfold.   

Farge 

- 
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68 TORILL OG OLE BJARNE STRØMMEN, Ådalen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skogbruk 
LNF 
Bolig, ev. fritidsbebyggelse 
Ca. 9,5 daa. 
Torill og Ole Bjarne Strømmen 
Torill Strømmen 
290/5 

Beskrivelse 
Ønsker 1-4 boliger eller ev. fritidsbebyggelse. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor prioriterte områder for boliger og fritidsbebyggelse. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Rustan, turområde uten tilrettelegging (C-område 
for friluftsliv). Bekk innenfor området.  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.   

 
- 
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SOKNA, BREKKEBYGDA OG VEME 
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69 LINA LUNDESGAARD, Sokna 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, nedlagt skytterbane 
LNF 
Bolig 
Ca. 14 daa. 
Lina Lundesgaard 
148/1 

Beskrivelse 
Utvidelse av boligområdet Permobakken Nord. Eneboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet. 

 
- 
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70 WILHELM P. C. BLYSTAD, Sokna 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 38 daa.  
Wilhelm P. C. Blystad 
149/1 

Beskrivelse 
Utvidelse av Permobakken nord. Ca. 30 eneboligtomter, med mulighet for leiligheter 
og/eller tomannsboliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet. 

 
- 
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71 TYTTEBÆRMOEN MILJØPARK AS, Sokna 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Næringsvirksomhet 
Ca. 614 daa. 
Tyttebærmoen Miljøpark AS 
Wilhelm P. C. Blystad 
149/1 

Beskrivelse 
Ønsker massemottak av bl.a. ikke gjenvinnbare overskuddsmasser, oppfylling med 
overskuddsmasser for å heve terrenget og etablere næringsområde.  
 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Ligger nord for Sokna og vil ha adkomst enten 
gjennom Sokna og boligområder langs fv. 2884, eller 
ved etablering av ny bro fra Nordmoveien.  

- 

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. 
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Pipenatten, stort turområde uten 
tilrettelegging (C-område for friluftsliv). Innenfor 100-
meterssonen fra vann og vassdrag. Registrert 
elvemusling (rødlistet art) i vassdraget. 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet, jordvern og hensyn til 
vann og vassdrag.  

 
- 
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72 EGIL BERG BRÅTALIEN, Brekkebygda 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 
Ca. 290 daa. 
Egil Berg Bråtalien 
157/1, 158/11 

Beskrivelse 
Ønsker å etablere en solcellepark. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Ligger i et stort skogsområde ca. 7 km vest for Sokna. ? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealene.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Havikskogen, stort område med tilrettelegging (C-
område for friluftsliv). Det er et udatert Sefrak-bygg, en 
låve på plassen Skuten.  

? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Se på behov og plassering i konsekvensutredningen. 

 
? 
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73 BANE NOR, Veme

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller/grunneier
Gnr/bnr.

Skog
LNF
Baneformål

Bane NOR
62/59

Beskrivelse
Krysningssporet ved Veme stasjon er forholdsvis kort, og Bane NOR ønsker å ha mulighet
for en framtidig forlengelse her. Når Hønefoss stasjon skal bygges om ved etablering av
Ringeriksbanen, vil det være særlig kritisk at Veme stasjon har tilstrekkelig sporlengde for
kryssing av lange godstog. Bane NOR ønsker derfor at areal ved Veme stasjon avsettes til
baneformål.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Eksisterende jernbanestasjon. +

Jordvern Arealet består av dyrkbar jord. -

Samfunns-
sikkerhet

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Innenfor Østre Veme, registrert jordbrukslandskap. ?

Konklusjon
Bør vurderes videre, med bakgrunn i begrunnelse fra Bane NOR. ?
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TYRISTRAND, ASK OG NAKKERUD 
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74 SKJÆRDALEN EIENDOM AS, Tyristrand

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller
Grunneier
Gnr/bnr.

Dyrka jord, skog, åpen fastmark, bolig, industri
LNF, næringsvirksomhet, friområde, småbåthavn
Kombinert bolig og anleggsformål, bolig, småbåthavn
Ca. 357 daa.
Skjærdalen Eiendom AS v/Frode Hagen
Skjærdalen Eiendom AS på vegne av flere grunneiere
244/17, 1, 70, 307, 198, 473, 476, 254/1

Beskrivelse
Etablere boligområder med ca. 1204 boenheter, samt kombinert bebyggelse og anlegg.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Delvis innenfor indre og ytre sentrumssone. +

Jordvern Det er fulldyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar jord på
arealet.

-

Samfunns-
sikkerhet

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. Ingen
registrerte faresoner for kvikkleire. Grunnforhold må
undersøkes nærmere.

-

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. Tre røde
Sefrak-bygninger i arealet, samt Tyristrand stasjon som er
gult Sefrak-bygg. Registrert flere rødlistede arter på
arealet.

-

Konklusjon Bør vurderes videre. Omfattende innspill som krever en
nærmere vurdering av avgrensning og omfang jf. føringer i arealstrategien
om at majoriteten av boligbebyggelsen skal skje i Hønefoss, Heradsbygda
og Haugsbygd, samt om det kan unngås konflikter med landbruksinteresser,
naturmangfold og strandsone.

?
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75 KNUT HERMAN BØHN, Tyristrand 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF, idrettsanlegg 
Bolig, offentlig tjenesteyting, uteoppholdsareal 
Ca. 235 daa. 
Knut Herman Bøhn 
251/2, 61, 81 

Beskrivelse 
Utvikle til boligområde med offentlig barnehage og friluftsområder. Ca. 200 enheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Skamarka, nærturterreng (B-område for friluftsliv). 
Deler av området er brukt av den lokale barnehagen og det 
går en lysløype i foreslåtte område.  
Registrert flere rødlistede arter på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv og 
naturmangfold.   

 
- 
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76 VÅR NYE BOLIG VIKEN AS, Tyristrand

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller
Grunneier
Gnr/bnr.

Skog, fjell, fritidsbolig, uthus
LNF
Bolig
Ca. 2,6 daa.
Vår Nye Bolig Viken AS
Odd Skarvhellen
255/5/0/1, 3

Beskrivelse
To bebygde festetomter som grenser til eiendom som er avsatt til boligformål. Ønsker å
endre også disse to tomtene til boligformål for å kunne planlegge helhetlig for området.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene. -

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord. +

Samfunns-
sikkerhet

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Ingen registrerte konflikter. ?

Konklusjon
Bør vurderes videre. Kommunen har mottatt planinitiativ for oppstart av
detaljregulering for området. I og med at dette er allerede bebygde tomter,
og for å få en mer helhetlig plan, anbefales det å vurdere innspillet videre.
Antall og type enheter må vurderes i detaljreguleringen.

?
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77 SALUTARIS EIENDOM AS, Tyristrand

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller
Grunneier
Gnr/bnr.

Skog, dyrka jord
LNF
Bolig
Ca. 22 daa.
Salutaris Eiendom AS
Espen Tangen Berget, Benthe Tangen og Vigdis Tangen
244/21

Beskrivelse
Ønsker boligområde med småhus, ca. 25 enheter.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene. -

Jordvern Arealet består av fulldyrka og dyrkbar jord. -

Samfunns-
sikkerhet

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte
faresoner eller aktsomhetsområder for flom.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. -

Konklusjon
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. -



97 
 
 

 

 

78 KNUT BEKKEVOLD PAULSEN, Tyristrand 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

LNF, dyrka jord, bart fjell 
LNF 
Bolig 
Ca. 2,8 daa. 
Knut Bekkevold Paulsen 
244/163 

Beskrivelse 
Ønsker å endre fra LNF til bolig, småhusbebyggelse, 3-6 enheter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor sentrumssonene.  - 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter. ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. 

 
- 
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79 AMUND BANG SKAUG, Ask 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Forsamlingslokale som ikke er i bruk 
Offentlig eller privat tjenesteyting 
Bolig 
Ca. 1,6 daa. 
Amund Bang Skaug 
80/1/1 

Beskrivelse 
Grunneier ønsker å bygge bolig på eiendommen. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligutbygging. I eksisterende boligområde, avsatt i 
kommuneplanen.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold
, friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen registrerte konflikter.   ? 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Dette er en bebygd eiendom avsatt til byggeformål i 
gjeldende kommuneplan. Det er behov for å endre formål fordi eiendommen 
ikke lenger skal brukes til forsamlingslokale og festetomten skal tilbakeføres 
til grunneier.    

 
? 
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80 SKJÆRDALEN EIENDOM AS, Ask 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, dyrka jord, spredt boligbebyggelse 
LNF 
Bolig, kombinert bebyggelse- og anleggsformål 
Ca. 61 daa. 
Skjærdalen Eiendom AS 
81/2 

Beskrivelse 
Ønsker to felter, til sammen 129 boliger i form av rekkehus og eneboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Ringerike kommunes prioriterte områder for 
boligbygging. 

-  

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord, innmarksbeite, og dyrkbar 
jord. 

- 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Deler av planområdet er innenfor 100-meterssonen fra 
vann og vassdrag. Registrert rødlistede arter på arealet.  

? 

 

Konklusjon  
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern.   

 
- 
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81 STIFTELSEN RINGERIKES NIKKELVERK, Nakkerud 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
 
 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Allment friområde 
LNF og hensynssone bevaring kulturmiljø 
Bebyggelse og anlegg. Herunder arealer for offentlig/privat 
tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 
næringsvirksomhet, uteoppholdsarealer 
Ca. 345 daa. 
Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk 
270/9 

Beskrivelse 
Ønsker å forvalte eiendommen i tråd med vernehensyn og utvikle det til en attraksjon. 
Ønsker på sikt å drive museum, opplysnings- og formidlingstjenester, 
omvisningsvirksomhet osv. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens  

Beliggenhet Arealet ligger i et område hvor det tidligere var et 
Nikkelverk. 

+ 

Jordvern Arealet består av noe innmarksbeite og dyrkbar jord.   - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. Ingen 
registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsterud, nærturterreng (C-område for friluftsliv). 
Flere dype myrer i arealet. To røde Sefrak-bygninger i 
arealet. Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. 
Definert som verneverdig kulturmiljø i regional plan.   

+ 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Nikkelverket er et lokalt og regionalt viktig kulturmiljø. 
Ett av hovedmålene i samfunnsdelen er at Ringerikes kulturarv skal brukes, 
formidles og tas vare på for fremtidige generasjoner. Formålet med 
endringen er å etablere et museum for å synliggjøre historien til området. 
Adkomst til området må avklares.  

 

? 
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ÅSA 
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82 ÅSA VEL V/ANDERS NORDBY, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 15 daa.  
Åsa vel v/Anders Nordby 
Anders Nordby 
28/1 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.  

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert rødlistet og prioritert art (dragehode) på arealet.  
Bekk i området.   

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til naturmangfold.  

 
- 
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83 ÅSA VEL V/ERLAND WALBÆKKEN (1), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Fjell, skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 24 daa. 
Åsa vel v/Erland Walbækken 
Erland Walbækken 
27/1 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Gullerudmarka, stort turområde med 
tilrettelegging (A-område for friluftsliv).  
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  
  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 
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84 VESLEMØY OG THOMAS RØSETH HANSEN, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Bolig, kommunalt anlegg 
LNF 
Bolig 
Ca. 5,6 daa. 
Veslemøy og Thomas Røseth Hansen 
27/11 

Beskrivelse 
Forslagsstiller har innspill som gjelder byggegrense i gjeldende kommuneplan, 
avgrensning av formål på plankartet samt utnyttelsesgrad for eiendommen. Opplyser om at 
høyspent nå er fjernet fra eiendommen. Forslagsstiller har også kommentarer knyttet til 
tekniske anlegg som er anlagt på eiendommen. Dette følges opp som en egen sak med de 
enhetene i kommunen som er berørt.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.  

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. - 

Konklusjon 
Bør vurderes nærmere. 

 
? 
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85 ÅSA LANDHANDLERI V/THOMAS RØDSETH HANSEN, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Landhandleri, dyrka jord 
LNF, næringsvirksomhet 
Forretning 
Ca. 2,1 daa. 
Åsa landhandleri v/Thomas Rødseth Hansen 
Vegard Oppen, Thomas Rødseth Hansen og Wenche Henrichsen 
22/4 og 22/16 

Beskrivelse 
Forslagsstiller ønsker et større område til næringsvirksomhet. Hensikten er utvidelse av 
landhandleriet, bedre trafikksituasjonen og utvikle et butikktorg. Innspillet berører arealer 
eid av Vegard Oppen. Oppen har blitt oppmerksom på innspillet via kommunens postliste, 
og har gitt kommentar til dette i e-post 6.7.2022. Oppen har ikke blitt informert om 
innspillet, og ønsker ikke at dette gjennomføres. Oppen opplyser blant annet om at 
området som er foreslått som erstatningsareal for dyrka mark er samme areal hvor nytt 
våningshus på gården er godkjent (samme plassering som tidligere). 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utvidelse av eksisterende næring.  ? 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet. 
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. ? 

Konklusjon  
Den delen av innspillet som berører dyrka mark og annen manns grunn 
anbefales ikke videre (22/4). Arealformål for landhandleriet (22/16) bør 
endres fra næring til forretning. Det kan også vurderes om det kan være 
andre løsninger for å bedre trafikkavviklingen ved butikken.   

 

? 
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86 VEGARD OPPEN, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Utmark, to fritidsboliger 
LNF 
Bolig 
Ca. 25 daa. 
Vegard Oppen 
22/4 

Beskrivelse 
Småhusbebyggelse. 8-10 boenheter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 
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87 ÅSA VEL V/ANDERS SKARSGARD (1), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 60 daa. 
Åsa vel v/Anders Skarsgard 
Anders Skarsgard 
22/6 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 
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88 ÅSA VEL V/HARALD MYHRE, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 78 daa. 
Åsa vel v/Harald Myhre 
Harald Myhre 
22/1 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv). 
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. 
Registrert rødlistede arter på arealet.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.   

 
- 
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89 ÅSA VEL V/CHRISTINE MYHRE BRÅTHEN 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 8 daa. 
Åsa vel v/Christine Myhre Bråthen 
Christine Myhre Bråthen 
23/1 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. Grenser til fulldyrka 
jord. 

? 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 
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90 JAN FRITJOF HALVORSEN, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 10 daa. 
Jan Fritjof Halvorsen 
27/3 

Beskrivelse 
Ønsker å endre fra LNF til bolig. 8-12 tomter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Delvis innenfor indre sentrumssone. Eksisterende 
bebyggelse i området.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Det må tas hensyn til eventuelle ferdselsårer i videre 
vurdering.  

 
? 
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91 ÅSA VEL V/ANDERS SKARSGARD (2), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 16 daa. 
Åsa vel v/Anders Skarsgard 
Anders Skarsgard 
22/3 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Delvis innenfor indre sentrumssone. Eksisterende 
bebyggelse i området.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  
Det er markert en sti innenfor arealet.  

- 

Konklusjon 
Bør vurderes videre. Det må tas hensyn til eventuelle ferdselsårer i videre 
vurdering.  

 
? 
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92 ÅSA VEL V/ESPEN HVAL, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog, innmarksbeite 
LNF 
Bolig 
Areal 1: ca. 2 daa. Areal 2: ca. 2,2 daa. Areal 3 ca. 1,4 daa. 
Åsa vel v/Espen Hval 
Espen Hval 
21/1 

Beskrivelse 
Småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Areal 1 og 2 er utenfor indre sentrumssone. 
Areal 3 er innenfor indre sentrumssone.  

? 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på areal 1. 
Areal 2 og 3 består av innmarksbeite, med dyrkbar jord.  

- 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Areal 3 er innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. ? 

Konklusjon 
Arealene anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern.   

 
- 

1 2 

3 
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93 LEIF OLE BJØRNSTAD (VED KJERRATMUSEET), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 67 daa. 
Leif Ole Bjørnstad 
19/1, 3 

Beskrivelse 
Ønsker å tilrettelegge for 15-20 boligtomter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. Ingen vei inn til foreslått areal. 
En ny veiføring vil beslaglegge dyrka mark.  

- 

Jordvern Arealet består delvis av fulldyrka jord.  - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. 

 
- 



114 
 
 

 

 

 

94 MONICA OG MAGNE NYHEIM, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Fritidsbolig 
LNF 
Bolig eller LNF for spredt boligbebyggelse 
Ca. 11 daa. 
Monica og Magne Nyheim 
21/7 

Beskrivelse 
Ønsker endring til boligformål, for å bygge ny bolig, garasje samt et næringskontor. 
Eksisterende bygning har ifølge forslagsstiller vært brukt til bolig tidligere.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone.   - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. ? 

Konklusjon 
I retningslinjene til gjeldende kommuneplan står det at bruksendring mellom 
fylkesveien i Åsa og Steinsfjorden ikke tillates.  

 
- 
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95 ÅSA VEL V/ERLAND HVAL (1), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Dyrka jord 
LNF 
Bolig 
Ca. 3,5 daa. 
Åsa vel v/Erland Hval 
Erland Hval 
27/5 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor indre sentrumssone. + 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord. - 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag. ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern.  

 
- 
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96 ÅSA VEL V/ERLAND HVAL (2), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Dyrka jord, skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 6,6 daa. 
Åsa vel v/Erland Hval 
Erland Hval 
20/5 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Innenfor indre sentrumssone. + 

Jordvern Arealet består av fulldyrka jord.   - 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av jordvern. 

 
- 
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97 LEIF OLE BJØRNSTAD (HÅKENRUDVEIEN), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 8 daa. 
Leif Ole Bjørnstad 
18/1 

Beskrivelse 
Ønsker å tilrettelegge for boligtomter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø i 
kommuneplanen.  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 



118 
 
 

 

 

98 TORE JOHNSRUD, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Eksisterende fritidsbolig 
LNF 
Bolig 
Ca. 6,5 daa. 
Tore Johnsrud 
Tore Johnsrud og Juha Matinlompolo Johnsrud 
18/46 

Beskrivelse 
Ønsker to eneboligtomter.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone.  - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø i 
kommuneplanen.  
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  

? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 
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99 ÅSE BITUSTØL OG ANDERS LUNDESGAARD, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Lagringsplass, gress og kratt 
Bolig 
LNF 
Ca. 3 daa. 
Åse Bitushøl og Anders Lundesgaard 
18/6 

Beskrivelse 
Tilrettelegge for to eneboliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konflikter og 
konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 
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100 ÅSA VEL V/VIERA FRYDENLUND, Åsa

Dagens arealbruk
Dagens formål
Foreslått formål
Arealstørrelse
Forslagsstiller
Grunneier
Gnr/bnr.

Skog
LNF
Bolig
Areal 1: ca. 8,2 daa. Areal 2 ca. 16 daa. Areal 3: ca. 20 daa.
Åsa vel v/Viera Frydenlund
Viera Frydenlund
19/2

Beskrivelse
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.

Tema Begrunnelse Konsekvens

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. -

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på areal 1 og 2.
Dyrkbar jord på areal 3. Grenser til fulldyrka jord.

?

Samfunns-
sikkerhet

Registrert aktsomhetsområde for flom på areal 1.
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire.
Ingen registrerte faresoner eller aktsomhetsområder for
flom på areal 2 og 3.

?

Naturmangfold,
friluftsliv,
kulturminner/
kulturmiljø

Areal 3 er innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for
friluftsliv).
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.

-

Konklusjon
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og jordvern. -
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101 ÅSA VEL V/ERLAND WALBÆKKEN (2), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 17 daa. 
Åsa vel v/Erland Walbækken 
Erland Walbækken 
13/1 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.   

 
- 
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102 ÅSA VEL V/KNUT OLAF PJÅKA, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 12 daa. 
Åsa vel v/Knut Olaf Pjåka 
Knut Olaf Pjåka 
13/8  

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Registrert aktsomhetsområde for flom på arealet.  
Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Hensynssone for bevaring av kulturmiljø i 
kommuneplanen.  
Innenfor 100-meterssonen fra vann og vassdrag.  
Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv). 

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv. 

 
- 
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103 KJERSTI SUNDEID BERGSRUD, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 3,1 daa. 
Kjersti Sundeid Bergsrud 
9/1 teig 4 

Beskrivelse 
Ønsker 2-3 hyttetomter. 

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Vikerfjell og andre etablerte områder for 
fritidsbebyggelse.  

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.   + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Åsa, nærturterreng (A-område for friluftsliv).  - 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 
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104 MARTIN BREMNÆS, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 54 daa. 
Martin Bremnæs 
35/2 

Beskrivelse 
Ønsker 50-60 fritidsboliger og 10-20 mikrohus.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor Vikerfjell og andre etablerte områder for 
fritidsbebyggelse.  

- 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet.  + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Registrert rødlistet art på arealet.  ? 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet.  

 
- 
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105 ÅSA VEL V/PÅL SELTE, Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skog 
LNF 
Bolig 
Ca. 5,5 daa. 
Åsa vel v/Pål Selte 
Pål Selte 
12/24 

Beskrivelse 
Enebolig, småhusbebyggelse og ev. tomannsboliger.  

 

Tema  Begrunnelse Konsekvens 

Beliggenhet Utenfor indre sentrumssone. - 

Jordvern Ikke dyrka eller dyrkbar jord på arealet. + 

Samfunns-
sikkerhet 

Ingen registrerte faresoner for kvikkleire. Ingen registrerte 
faresoner eller aktsomhetsområder for flom. 

? 

Naturmangfold, 
friluftsliv, 
kulturminner/ 
kulturmiljø 

Innenfor Mørkgonga, stort turområde med tilrettelegging 
(A-område for friluftsliv).  

- 

Konklusjon 
Anbefales ikke videre på grunn av beliggenhet og hensyn til friluftsliv.  

 
- 



126 
 
 

INNSPILL SOM IKKE VURDERES 
 

Nedenfor er en kort oppsummering av innspill som ikke er vurdert etter kriteriene. Dette er 
enten fordi de er i tråd med kommuneplanens arealdel, krever nærmere avklaringer i en 
reguleringsplan eller fordi de hører hjemme i en annen prosess.  
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HAUGSBYGD IDRETTSFORENING, Ringkollen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Friluftsaktivitet, fritidsboliger 
LNF, friområde 
Friområde 
Ca. 1900 daa. 
Haugsbygd Idrettsforening 
Flere grunneiere 
Flere gnr/bnr.  

Beskrivelse 
Tilrettelegge for utvidet friluftsaktivitet og organisert idrett på og rundt Ringkollen. 

Konklusjon 
Kommunen har i 2022 startet opp en interessekartlegging og behovsvurdering for 
Ringkollen. Dersom det er aktuelt vil dette følges opp av en reguleringsplan. Dette er en 
oppfølging av prioritering i kommunal planstrategi vedtatt i 2020.  
 
Innspillet fra Haugsbygd idrettsforening tas med som innspill i interessentkartleggingen, og 
behandles ikke i forbindelse med revidering av arealdelen.  
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HØNEFOSS SKISKYTTERKLUBB, Ringkollen 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Vinterparkering for skistadion, friluftsområde 
LNF, friområde 
Idrettsanlegg 
10-12 daa. 
Hønefoss Skiskytterklubb 
Miljødirektoratet, Tove Bølgen Sagbakken og Eva Karine Løchstøer 
134/125, 106/32 

Beskrivelse 
Ønsker å etablere skiskytterstadion på Ringkollen.  

Konklusjon 
Kommunen har i 2022 startet opp en interessekartlegging og behovsvurdering for 
Ringkollen. Dersom det er aktuelt vil dette følges opp av en reguleringsplan. Dette er en 
oppfølging av prioritering i kommunal planstrategi vedtatt i 2020.  
 
Innspillet fra Hønefoss skiskytterklubb tas med som innspill i interessentkartleggingen, og 
behandles ikke i forbindelse med revidering av arealdelen. 
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STORGATA 10 HØNEFOSS AS, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier
Gnr/bnr. 

Forretning, kontor, parkering og leilighet.  
Sentrumsformål 
Transformere ledig areal i bakgård med forretning og bolig 
Ca. 1,2 daa. 
Storgata 10 Hønefoss AS 
318/70 

Beskrivelse 
Ønsker å utvikle næring og bolig i sentrum. Kvartal med forretning på bakkeplan, kontor og 
bolig oppover. 

Konklusjon 
Innspillet innebærer ingen endring av formål i kommuneplanen og behandles derfor ikke. 
Arealet inngår i byplanen (områderegulering Hønefoss), hvor det er krav om 
detaljregulering for hele feltet (kvartalet). Forslagsstiller trenger ikke å avvente vedtak av 
arealdelen. Det som ønskes gjennomført ifølge innspillet må skje i en detaljregulering. 
Forslagstiller kan ta kontakt med reguleringsavdelingen.  
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MARTIN BREMNÆS (RINGVOLD), Norderhov 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Fruktproduksjon 
LNF 
LNF 
Ca. 130 daa. 
Martin Bremnæs 
40/1 teig 6 

Beskrivelse 
Ønsker å fylle opp eksisterende terreng, for å tilrettelegge for mer hensiktsmessig drift av 
fruktproduksjon. 

Konklusjon 
Innspillet innebærer ingen endring av formål i kommuneplanen og behandles derfor ikke. 
Forslagstiller kan kontakte kommunens landbrukskontor for videre veiledning. 
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SVEND OTTO SUNDBY, Hønefoss 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Bolig 
Bolig 
 
Ca. 4 daa. 
Svend Otto Sundby 
Flere grunneiere 
316/30, 32, 34, 36 

Beskrivelse 
Ønsker større utnyttelsesgrad og å kunne bygge lavblokker på inntil to etasjer på 
eiendommene.  

Konklusjon 
Dette arealet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Bestemmelsene åpner for 
frittliggende småhusbebyggelse, mens ønske om andre boligtyper krever avklaring i 
reguleringsplan. Forslagsstiller kan kontakte reguleringsavdelingen for veiledning. 
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LIV HELENE BERGSUND, Vikerfjell 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Ubebygd, skog 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 74 daa. 
Liv Helene Bergsund 
277/1 

Beskrivelse 
Utvide eksisterende hyttefelt. 20-25 tomter. 

Konklusjon 
Kommunedelplan for Ådalsfjella (Vikerfjell) skal revideres i en egen prosess, og er ikke del 
av revidering av kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller kan sende inn innspill når 
kommunen åpner for innspill til kommunedelplanen.  



133 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAAL ANDERS STRANDE OG ANDERS STRANDE, Vikerfjell 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller 
Grunneier 
Gnr/bnr. 

Skogbruk 
LNF 
Fritidsbebyggelse 
Ca. 750 daa. 
Paal Anders Strande og Anders Strande 
Paal Anders Strande 
297/1 

Beskrivelse 
Videreutvikle hytteområdet rundt Tosseviksetra. 200-300 hytter. 

Konklusjon 
Kommunedelplan for Ådalsfjella (Vikerfjell) skal revideres i en egen prosess, og er ikke del 
av revidering av kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller kan sende inn innspill når 
kommunen åpner for innspill til kommunedelplanen.  
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LEIF OLE BJØRNSTAD (VED SKOLEN), Åsa 

Dagens arealbruk 
Dagens formål 
Foreslått formål 
Arealstørrelse 
Forslagsstiller/grunneier 
Gnr/bnr. 

Dyrka jord  
Bolig 
Bolig 
Ca. 2,6 daa. 
Leif Ole Bjørnstad 
21/2 

Beskrivelse 
Ønsker å tilrettelegge for to boliger. 

Konklusjon 
Innspillet er i tråd med gjeldende kommuneplan, hvor arealet er avsatt til boligformål.  
Kommunen skal i arbeidet med arealdelen vurdere gjeldende arealplaner opp mot 
arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel, samt regionale og nasjonale føringer. 
Herunder vurdere om det er områder avsatt til utbygging, men ikke bebygd, som skal 
tilbakeføres til LNF (jf. planprogrammet).   


