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Uttalelser fra regionale og statlige myndigheter samt nabokommuner 

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

Bane NOR 

28.04.2022 

Innspill som myndighet  
Understreker viktigheten av å prioritere utbygging og fortetting rundt 
kollektivknutepunkt, og viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging.  

1. Veme, Hval og Tyristrand stasjoner: Kryssingssporene her er forholdsvis 
korte. Viktig å unngå regulering av areal til formål som problematiserer en 
mulig fremtidig kryssingssporforlengelse. Når Hønefoss stasjon skal 
bygges om ifm. Ringeriksbanen, vil det ikke være mulig å krysse tog i 
Hønefoss i deler av anleggsperioden. Det er derfor særlig kritisk at Veme 
har tilstrekkelig sporlengde for kryssing av tog.  
 

2. Alternativ transport (buss for tog): Viktig at alternativ transport regnes som 
en del av kollektivtilbudet, og sikres gode, trafikksikre holdeplasser og 
framkommelighet. Fortetting og utbygging rundt Hønefoss stasjon må ikke 
gå på bekostning av framkommelighet for alternativ transport. Det er 
avgjørende at alternativ transport sikres framkommelighet ved utbygging av 
Ringeriksbanen og ombygging av Hønefoss og etter at ny stasjon er ferdig. 
Bane NOR ønsker informasjon og dialog om ev. planer som påvirker 
fremkommelighet til/fra og areal ved Hønefoss stasjon.  
 

3. Planoverganger er den største ulykkesrisikoen på norske jernbaner. 
Dersom det foreslås byggeområder som kan medføre økt trafikk over en 
planovergang, må det settes rekkefølgekrav om planskilt krysning før 
utbygging.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informasjon og innspill i punkt 1, 2 og 3 tas med og vurderes i 
det videre planarbeidet.  
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Innspill som grunneier 

1. Bane NOR eier arealer rundt Hønefoss stasjon som er avsatt til baneformål 
i kommuneplanen. Ved ferdigstillelse av nytt stasjonsområde og 
jernbaneanlegg, kan gjenværende baneformål, herunder dagens 
stasjonsbygning, kunne brukes til andre formål, f.eks. sentrumsformål. 
Oppfordrer til tett dialog for å vurdere om det er mulig å fastsette framtidig 
arealbruk ved denne revideringen av arealdelen.  

2. Kommunen bør vurdere om nærliggende arealer kan settes av til 
innfartsparkering for bil og sykkel.  

3. Viser til nasjonale mål og at det er viktig å tilrettelegge for høy 
arealutnyttelse og fortetting av både bolig og næring rundt Hønefoss 
stasjon. Arbeidsplasser, handel, andre tjenestetilbud og offentlige 
servicefunksjoner bør legges nær stasjonsområdet.  

4. Viser til Bane NORs veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og 
teknisk regelverk.  
 

 
 

1. Kommunen tar initiativ til dialog om dette i  
planprosessen.  
 
 
 
 

2. Planprogrammet sier at vi skal vurdere områder for ulike 
typer offentlig parkering i Hønefoss. Innfartsparkering 
knyttet til stasjonsområdet vil kunne være en del av dette.  
 

3. Tas til orientering.  
 

4. Tas til orientering.  

  

Direktoratet for mineralforvaltning 

09.05.2022 

Statens fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser. 
Skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.  

Massehåndtering og mineralressurser  
Viser til innspill til oppstart av kommunedelplan for masseforvaltning. Er 
positive til at kommunedelplanen legger grunnlag for videre arbeid med 
mineralressurser i arealdelen.   

Konsekvensutredning 
Forutsetter at informasjon om kjente forekomster i kommunen blir lagt til grunn 
i KU, for å avdekke eventuelle arealkonflikter ved forslag til ny arealbruk. For 
nye områder nær eller i berøring med registrerte forekomster eller masseuttak, 
bør det vurderes om de båndlegger tilgang til ressurser i dag og i framtida. 

 

 

 

 

 

Massehåndtering og mineralressurser 
Tas til orientering.  
 
 
Konsekvensutredning 
Dette følges opp videre i planarbeidet. Båndlegging av tilgang 
til mineralressurser vil bli tema i KU. Kommunen vil da bruke 
tilgjengelig informasjon om kjente forekomster.  
 

 

https://www.banenor.no/contentassets/e8723ed8a10c4e23a7fdd29cf690e898/veileder-nasjonale-jernbaneinteresser-i-arealplanlegging-rev-mars2020.pdf
https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder
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Kommunen bør vurdere avbøtende tiltak dersom kommunen anbefaler ny 
båndlegging.  

Arealformål og hensynssoner 
Ved forrige revidering av arealdelen ble den nasjonalt viktige forekomsten 
Eggemoen ble sikret med hensynssone. I kommunedelplan for 
masseforvaltning står det at det i arbeidet med arealdelen også bør vurderes 
hensynssoner rundt nye uttaksområder for å hindre nedbygging av viktige 
ressurser.  

Viser til kommunedelplanen, og at det ikke vil bli gitt anledning til å spille inn 
områder for masseuttak og mottak ved revidering av arealdelen.  

 

 

Bestemmelser 
Viser til kommunedelplanen som foreslår bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel. Direktoratet kommer i tillegg til noen bestemmelser de normalt ønsker 
skal inngå i en arealdel.  

Bergrettigheter  
Det er registrert flere områder med undersøkelsesrett til statens mineraler i 
Ringerike kommune. Områdene kan ses i direktoratet sitt kartinnsyn. 
Rettighetshavere bør informeres om den pågående planprosessen.  

 

Gamle gruver  
Direktoratets kartinnsyn viser også aktsomhetskart for gamle gruver. 
Kommunen oppfordres til å bruke kartgrunnlaget til å synliggjøre gamle 
gruveåpninger i kommuneplankartet.  

 

 

 

 

 

Arealformål og hensynssoner 
Ved behandling av kommunedelplanen foreslo rådmannen i 
saksframlegget følgende vedtakspunkt:  
Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak 
vurderes behovet for uttak og mottak av masser til å være 
tilstrekkelig. Det vil ikke bli gitt anledning til å spille inn områder 
for masseuttak eller mottak i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. 

Ved politisk behandling vedtok imidlertid formannskapets 
strategi og plan å fjerne siste setning i dette vedtakspunktet. 
Det er dermed åpent for innspill om uttak og mottak i 
arealdelen.  

Bestemmelser 
Rådmannen tar med seg direktoratets forslag til bestemmelser 
videre i planarbeidet.  

Bergrettigheter 
Rådmannen anbefaler ikke å varsle rettighetshavere med 
undersøkelsesrett. Begrunnelsen for dette er at kommunen 
heller ikke varsler andre typer rettighetshavere i planarbeidet. 
Informasjon om revidering av kommuneplanen blir kunngjort i 
Ringerikes blad og kommunens nettside. I tillegg varsles 
myndigheter og ulike offentlige organer, private organisasjoner 
m.m. Dette er i tråd med plan- og bygningslovens krav.  

Gamle gruver 
Innspillet tas med videre og vurderes i planprosessen.  
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

23.03.2022 

Automatisk tilbakemelding uten at DSB har gått inn i saken:   

Statsforvalteren skal følge opp at hensyn til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. DSB samarbeider med Statsforvalteren og gir innspill til 
Statsforvalteren dersom det er nødvendig.  

Viser til www.dsb.no for veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 

 

 

 

 

Rådmannen tar uttalelsen til orientering, og tar med henvisning 
til veiledere videre i planarbeidet.  

Forsvarsbygg 

09.05.2022 

I gjeldende arealdel er Forsvaret Eggemoen sikret med hensynssone (H190). I 
området nord for jernbanen, fra Marigård og vestover, er hensynssonen ikke 
synlig. Dette må rettes opp i.  

 

Det er behov for å revidere bestemmelsene til hensynssonene, og 
forsvarsbygg vil oversende forslag til dette.  

Når E16 Nymoen-Eggemoen er ferdig vil veien utgjøre en buffer mellom 
Forsvaret og næringsområdene på Eggemoen. Det vil da være hensiktsmessig 
å revidere hensynssonens utbredelse.  

 

Hensynssone for Forsvaret ble lagt inn i plankartet med 
utgangspunkt i kartdata fra Forsvarsbygg. I området nord for 
jernbanen overlapper denne hensynssonen med hensynssone 
for sikring av mineralressurser. Her har det skjedd en feil som 
gjør at hensynssonen for Forsvaret ikke synes for dette 
området. Dette vil rettes opp i arbeidet med kommuneplanen. 
Bakgrunnen for feilen er trolig at det ble opprettet egen sosi-
kode for sikring av mineralressurser i løpet av forrige 
kommuneplanrevidering. Denne sonen hadde tidligere samme 
kode som sikringssonen til Forsvaret.  

Rådmannen imøteser forslag til bestemmelser til 
hensynssonen. Det er en fordel hvis dette oversendes så tidlig 
som mulig, og senest innen utgangen av september.  

Informasjon om å revidere hensynssone tas til orientering.  

Mattilsynet 

06.05.2022 

Viser til relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer.  

 

 

 

Rådmannen tar med henvisningene videre i planarbeidet. 
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Forpliktende plan 
Kommunene skal ha en forpliktende plan for aktiv og systematisk sikring av 
drikkevannskildene. Hovedkilder og reservekilder skal gis tilfredsstillende og 
langsiktig beskyttelse mot forurensning og forringelse. Kommunene må ha 
oversikt over små drikkevannsforekomster for å kunne vurdere risiko ved 
utbygging og endret arealbruk. 

Hensynssoner 
Kommunen må i arealdelen sikre beskyttelse av nåværende og mulige 
fremtidige drikkevannskilder, både offentlige og private. Drikkevannskilder med 
hensynssoner og bestemmelser som regulerer aktivitet i nedbørfelt skal 
synliggjøres i arealdelen.  

Kommuneplanbestemmelsene må sikre at kravene i drikkevannsforskriften og 
plan- og bygningsloven kan oppfylles. Bestemmelsene bør stille krav til 
løsninger for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering. Videre lister 
Mattilsynet opp eksempler på aktuelle bestemmelser.  

Mattilsynet forventer at arealdelen tydelig beskriver hvilke mål kommunen har 
innenfor området drikkevann/drikkevannsforsyning:  

- Beskyttelse av nåværende og mulige fremtidige drikkevannskilder.  
- Ivareta drikkevannshensynet i planleggingen.  
- Helhetlig plan for drikkevannsforsyning, avløps- og 

overvannshåndtering må revideres når kommuneplanens arealdel og 
regelverket endres. Planen(e) skal sikre etterlevelse av bestemmelser 
og regelverk når det planlegges for by- og tettstedsutvikling, næring og 
bolig- og fritidsbebyggelse.  

- Sikre trygt drikkevann til fastboende, fritidsboliger, offentlige 
institusjoner og bygg, industri og næring m.v.  

- Plan for å knytte flere abonnenter til fellesanlegg som driftes godt.  
- Forebygge klimaendringenes påvirkninger på vann og avløp.  
- Plan for fornying av utilfredsstillende ledningsnett og reduksjon av 

lekkasje på ledningsnettet.  
- Tydelig eierskap og sikker drift av vannforsyninger, nye vannforsyninger 

skal eies av kommunen eller av et andelslag, jf. lov kom kommunale 
vass- og avløpsanlegg.  

Forpliktende plan 
Ringerike kommune har egne hovedplaner for henholdsvis 
veg, vann og avløp. Det er nå besluttet at disse skal samles i 
en felles hovedplan, og prosessen med å gjennomføre dette 
pågår.  
 

Hensynssoner 
Hensynssoner for drikkevannskilder vil ivaretas i planarbeidet.  

 

 

Innspillet for øvrig og forslag til bestemmelser tas med og 
vurderes i det videre planarbeidet.   

 
 
Innspill knyttet til målsettinger innen 
drikkevann/drikkevannsforsyning tas med videre i arbeidet med 
arealdelen og hovedplanarbeidet nevnt ovenfor.  
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Norges vassdrags- og energidirektorat  

04.05.2022 

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innen 
saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge 
skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk.  

NVE viser til flere relevante kilder, nettsider og retningslinjer.  

Vassdrag 
Styring av arealbruken til utbyggingsformål bort fra vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert 
fare (flom, erosjon og skred).  

Vassdrag med årssikker vannføring bør merkes i plankartet, samt eventuelle 
lukkede bekker. NVE anbefaler at alle vassdrag og kantsoner reguleres til bruk 
og vern av sjø og vassdrag. Ved spesielle bruks- eller vernehensyn bør 
formålet underspesifiseres. Det bør angis et område langs vassdrag der det er 
forbudt å sette i verk bestemte bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. § 11-11. 
Kantsonen langs vassdrag er lovbeskyttet etter vannressursloven § 11.    

Flom og skredfare 
Anbefaler at kommunen samler eksisterende kartlegginger av faresoner, og 
bruker dette som grunnlag for planlegging av arealbruk og hensynssoner. 
Anbefaler videre at kommunen bruker aktsomhetskart fra NVE Atlas som 
grunnlag i planleggingen.  

Anbefaler at arealer som har vært utsatt for flom, erosjon eller skred, 
uavhengig av arealbruk, avmerkes som hensynssone med bestemmelser. Som 
minimum må hensynssone for flom- og skredfare vises for eksisterende 
byggeområder og områder avsatt til ny utbygging.  

Nye byggeområder skal som hovedregel plasser med sikkerhet mot en 200-
årsflom og 1000-årsskred. Dersom nye byggeområder kan være utsatt for 
skred i bratt terreng eller flom, må det vurderes om det er mulig å gjennomføre 
sikringstiltak eller om bygging skal forbys.  

 

 

 

 

 

Rådmannen tar med seg henvisningene videre i planarbeidet. 

 

Vassdrag 
Innspillene tas med i det videre planarbeidet. 

 

 

 

 

  

Flom og skredfare 
Eksisterende kartlegginger vil brukes som grunnlag i 
planarbeidet. En del aktuelle kilder er listet opp i 
planprogrammet, blant annet NVE Atlas. Eksisterende 
kvikkleirerapporter for Ringerike er samlet på egen nettside 
hos NVE. Kommunen har lastet opp geotekniske vurderinger 
og grunnundersøkelser som kommunen eier i NADAG, og 
oppfordrer også private til å gjøre det samme.  

Rådmannen tar innspill knyttet til flom og skred til orientering, 
og vil følge opp dette temaet i planarbeidet.  

I planprogrammet (under 4.5 og samfunnssikkerhet) er det 
presisert at behovet for å oppdatere eksisterende arealplaner i 
lys av ny kunnskap om flom og skredfare og forventede 
klimaendringer skal vurderes.   

https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/flom-og-skredfare-i-din-kommune/faresonekart-kommuner/viken/ringerike-kommune/kvikkleirerapporter-for-ringerike-kommune/
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Videre gir NVE veiledning om hvordan kommunen kan vurdere områder med 
flomfare. Bekkelukkinger og omlegginger av vassdrag bør unngås.  

Det er stedvis mektige forekomster av kvikkleire på Ringerike og flere kartlagte 
faresoner. Sikkerhet mot kvikkleire må tas med i vurderingene allerede på 
kommuneplannivå.  

Overvann 
Det er viktig å integrere hensynet til fortetting og klimaendringer i 
overvannshåndteringen, samt å se overvannshåndteringen i sammenheng 
med vassdrag. I kommuneplanen er det viktig å få på plass gode 
avledningsveier/flomveier for overvann.    

Vassdrags- og energianlegg 
Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større 
kraftledninger som krever konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og 
bygningsloven, jf. § 1-3. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal framgå 
av plankartet som hensynssone. Mindre kraftledningsanlegg innenfor 
områdekonsesjonene, faller innenfor pbl. og kan avmerkes i plankartet som 
teknisk infrastruktur.  

NVE ber kommunen kontakte regional netteier og områdekonsesjonær slik at 
det kan tas hensyn til planlagte kraftledninger og oppgradering av eksisterende 
kraftledninger. Eventuelle reguleringsmagasin og anlegg for produksjon av 
energi bør avmerkes i plankartet. Data om vassdrags- og energianlegg er 
tilgjengelig på NVE Atlas.  

 

 

 

 

 

Overvann 
Overvann blir et viktig tema i planarbeidet. Dette framgår også 
av planprogrammet flere steder.  

 

 
Vassdrags- og energianlegg 
Tas til orientering og følges opp i det videre planarbeidet.  

 

 

 

 

Kommunen planlegger møte med aktuelle aktører tidlig i 
planprosessen.  

 

 

Oslo kommune 

05.05.2022 

Oslo kommune er opptatt av at areal- og transportutviklingen i Ringerike 
kommune bidrar til grønn omstilling og reduksjon av privatbilisme.  

Oslo kommune skriver at Ringerike kommune forventer at det i 2030 er om lag 
40 000 innbyggere i kommunen. I arbeidet med arealdelen er det sentralt å 
legge til grunn en realistisk befolknings- og arbeidsplassvekst.  

Oslo kommune viser til politisk vedtatte mål om 
befolkningsvekst som var en del av kommuneplanens 
samfunnsdel vedtatt i 2015. Gjeldende samfunnsdel vedtatt i 
2021 inneholder ingen måltall for befolkningsvekst. I 
planprogrammet for revidering av arealdelen står det at 
kommunen skal være realistisk i hvilken befolkningsutvikling vi 
planlegger for. Her vises SSBs framskriving (hovedalternativet) 
som legges til grunn. I tillegg har vi vist ett scenario som viser 
en høyere befolkningsvekst.  
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Klima 
Oslo kommune gir Ringerike honnør for et godt arbeid med klima i 
kommuneplanen. Viser spesielt til kommunens klimasatsprosjekt om 
klimavennlig areal- og transportplanlegging og Ringerikes bidrag til felles 
plattformer og diskusjoner kommunene imellom i forlengelse av dette.  

Areal, transport og næring  
Understreker at også lokalisering av næring er viktig for en bærekraftig areal- 
og mobilitetsforvaltning. Flerfunksjonalitet og effektiv arealutnyttelse bør også 
være sentralt i utforming av næringsareal.  

Oppfordrer til at arealdelen inneholder retningslinjer som sikrer ønsket 
lokalisering av næring, og at plasskrevende handel og industri defineres.  

Ringerike bør sørge for at det tilrettelegges for tilstrekkelige lademuligheter i 
tilknytning til veinettet, slik at framtidig transport i regionen kan være utslippsfri.  

Arealregnskapet bør brukes som verktøy for å sikre at kommunen ikke bygger 
ned matjord og natur- og miljøverdier.  

I tråd med kommunens mål og arealstrategi bør spredt boligutbygging 
begrenses i omfang.  

Forutsetter at også kommunedelplan for Ådalsfjella revideres med 
utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.  
 
Natur og friluftsliv 
Planprogrammet bør omtale hvordan Ringerike skal ivareta formålet og 
bestemmelsene i Markaloven, og hvordan kommunen vil forholde seg til 
Markagrensen. Det bør også vurderes om tiltak og tilrettelegging innenfor 
Markagrensen er innenfor Markalovens rammer.  

 

Det er uklart om grensen omtalt under «natur og friluftsliv» i planprogrammet er 
Markagrensen eller en ny grense definert av Ringerike kommune. Dette bør 
presiseres.  

 

Areal, transport og næring 
Lokalisering av næringsvirksomhet skal følge opp kommunens 
mål for areal- og transportutvikling, og vurderes ut fra ABC-
prinsippet (jf. planprogrammet kap. 4.3).  

Innspill om retningslinjer for lokalisering av næring, og at 
plasskrevende handel og industri bør defineres, tas med videre 
i planarbeidet.  

Innspill om tilrettelegging for tilstrekkelige lademuligheter tas 
med videre i planarbeidet og vil vurderes i arbeidet med 
klimagrep rettet mot veitrafikk. I revidert planprogram er det 
lagt inn en presisering som definerer bærekraftig mobilitet i 
boksen i kap. 4.1.: Herunder både tiltak som reduserer 
transportbehov, som tilrettelegger for at flest mulig går, sykler 
og kjører kollektivt og som tilrettelegger for overgang til 
nullutslippskjøretøy eller biogass. 

Innspill om bruken av arealregnskapet og spredt boligbygging 
tas med videre i planarbeidet. 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi vil ligge til 
grunn for revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella 
(Vikerfjell).  
 
Natur og friluftsliv 
I revidert planprogram er omtale av Marka lagt inn under 
kapittel 4.4. Kommunestyret vedtok i desember 2021 at 
rådmannen skal legge fram en sak hvor det redegjøres for 
hvordan Ringerike kommune følger opp sine forpliktelser i 
Markaloven. Denne saken er under utarbeidelse, og vil ses i 
sammenheng med arbeidet med kommuneplanen.    

I revidert planprogram er det lagt inn ett tillegg til punktet om å 
vurdere å fastsette langsiktige grenser for utbygging mot store 
sammenhengende natur- og friluftsområder: Dette er i tilfelle 
grenser i andre geografiske områder enn mot Marka.  



  11 

Vann og avløp 
Langlivannet er i dag beredskapsvannkilde for Oslos vannforsyning, og ligger 
delvis i Ringerike kommune. Det er restriksjoner i nedbørsfeltet. Fra 2028 vil 
Oslo hente råvann fra Holsfjorden. Ber om at Ringerike legger opp til en 
arealbruk som ivaretar hensynet til Tyrifjorden/Holsfjorden.  

Anbefaler hensynssoner og bestemmelser tilknyttet vann og avløp i 
kommuneplanens arealdel, slik Oslo kommunen ha gjort.  

Masseforvaltning 
God og forsvarlig håndtering av overskuddsmasser krever felles og koordinert 
innsats på tvers av kommune og fylkesgrenser. Føringer for bærekraftig 
masseforvaltning bør ha et regionalt perspektiv. Oslo kommune ser fram til å 
samarbeide med Ringerike om masseforvaltning videre.  

 

Vann og avløp 
Tas til orientering. Behov for hensynssone knyttet til 
drikkevannshensyn vurderes i planarbeidet.  

Rådmannen vil se nærmere på Oslo kommunes bruk av 
hensynssoner og bestemmelser knyttet til vann og avløp, og 
vurdere dette i planarbeidet.  

 

Masseforvaltning 
Ringerike kommune er opptatt av en god håndtering av 
overskuddsmasser, og dette er blant annet tema i 
kommunedelplan for masseforvaltning som har vært på høring. 
Arealdelen vil følge opp temaet videre.  
 

Statens vegvesen  

02.05.2022 

Uttaler seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar for transport på og langs offentlig vegnett. 
Statens vegvesen kan fremme innsigelse dersom deres fagområde ikke er 
ivaretatt i planforslaget. 

Viser til relevante nasjonale og regionale føringer innenfor vegvesenets 
ansvarsområde. Lister videre opp aktuelle forhold ved planforslaget som vil bli 
vurdert.  

Konsekvensutredning 
All arealutvikling, også fortetting/transformasjon og utbygging av områder i 
gjeldende plan, medfører behov for transport. Urealiserte byggeområder i 
gjeldende kommuneplan må vurderes. Hvordan transportbehovet løses og 
konsekvenser for eksisterende transportinfrastruktur er nødvendig kunnskap 
for å identifisere avbøtende tiltak i transportnettet. Dersom avbøtende tiltak er 
en forutsetning må tiltakene sikres gjennomført. Samlede virkninger av planen i 
lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer og/eller tiltak i 

 

 

Den delen av uttalelsen som gjelder konkrete merknader til 
planprogrammet er kommentert nedenfor.  

Uttalelsen for øvrig tas til orientering, og vil vurderes nærmere i 
planarbeidet. Rådmannen vil ta initiativ til møte med Statens 
vegvesen for nærmere avklaringer.    

Rådmannen tar med seg henvisningene videre i planarbeidet. 

 

Konsekvensutredning 
Urealiserte byggeområder i gjeldende kommuneplan skal 
vurderes (jf. planprogrammet kap. 2.3).   
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influensområdet skal vurderes. Viktig å identifisere influensområde, som kan 
være større enn kommuneplanens planområde.  

Arealbruk og vegfunksjoner skal vurderes i et 20 års perspektiv etter 
vegåpning, jf. forskrift om anlegg av offentlig veg. For kommuneplaner betyr 
dette 20 år etter utløp av planperioden. Forventet transportutvikling som følge 
av det totale utbyggingspotensialet i kommuneplanen må kartlegges for alle 
trafikantgrupper.  

Vegloven § 40 gir adgang til å avklare og gi tillatelse til adkomst i 
kommuneplanen. Adkomst til offentlig vegnett er en forutsetning for å kunne ta 
i bruk utbyggingsområder. Adkomstveier og adkomst til offentlig veg for nye 
utbyggingsområder/utbyggingsområder som endrer arealbruk, må 
dokumenteres med nødvendig detaljeringsgrad.  

Viser til vegloven § 29, byggegrenser kan inngå i kommuneplanen. Dersom 
annen byggegrense enn i vegloven vurderes, må det dokumenteres at 
byggegrensen ivaretar nødvendige hensyn.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Trafikkulykkessituasjonen på det offentlige vegnettet i kommunen må 
beskrives. ROS-analysen må inneholde en vurdering av 

- om planforslaget påvirker risikoen for ulykker 
- hvor sårbart vegtransportsystemet er 
- samlede virkninger, også i kryss og strekninger som blir påvirket av 

planforslaget.  

Spesielle merknader 
Planforslaget berører viktige transportruter av nasjonal betydning: Rv. 7, Rv. 
350 og E16. Viser til fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler i Buskerud.  

Viser til gjeldende kommunedelplan for ny E16 Eggemoen-Nymoen, samt 
planarbeid for ny E16 fra Hole grense til krysset i Styggedalen. 
Kommuneplanen må hensynta disse planene. Vedtatte arealplaner for stam- 
og riksvegene, må ved planbestemmelse, gjelde foran kommuneplanen. 
Kommuneplanarbeidet må også vurdere framtidige scenarier der disse vegene, 
samt ny Ringeriksbane, vil ha byggestart langt fram i tid.  

 

 
Rådmannen kan ikke se at forskriften vegvesenet viser til 
kommer til anvendelse når det gjelder kommuneplanens 
arealdel, og vil drøfte dette nærmere med Statens vegvesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spesielle merknader 
Fylkesdelplanen vil bli vurdert som en del av planarbeidet. 

 

Innspill angående gjeldende kommunedelplaner følges opp i 
det videre planarbeidet.  
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Stam- og riksvegenes funksjon som nasjonal transportåre gjennom kommunen 
må foredles videre. Vegvesenet viser til eksempler på tiltak, og at det kan være 
aktuelt med bestemmelser og rekkefølgekrav.  
 
Kommentarer til planprogrammet 
Kap. 2.2: Viktig at økt transportbehov fra fortetting av eksisterende arealer 
inngår i strategien. Alternative transportformer til privatbilen må inngå i 
kommuneplanen, og nødvendige tiltak må være sikret gjennomført.  

Kap. 4.1: Samfunnsdelen har mål om at klimagassutslipp fra vegtrafikk skal 
være minst halvert i 2030 sammenlignet med 2009. Dette krever tiltak for å 
endre transportformene også fra eksisterende bebyggelse og områder i og 
utenfor by- og tettsteder. Tiltak må inngå i kommuneplanen. Det er ikke målsatt 
en trafikkreduksjon av gjennomgangstrafikken på riks- og stamvegen gjennom 
kommunen. Det er derimot forventet at denne vil kunne øke.  

 

Kap. 4.4: Spredt bebyggelse bør begrenses, eventuelt unngås. Krever 
avklaring av adkomstutforming og lokalisering av denne til offentlig veg.  

 

Kap. 4.5: Risiko for uønskede hendelser på og langs offentlig og privat veg bør 
inngå i analysene. For utrykningsbiler og søppeltømming må infrastruktur være 
tilpasset slik at framkommelighet er tilrettelagt og sikret. Kommunens 
parkeringspolitikk bør ses i sammenheng med mål om reduksjon av 
klimagassutslipp fra vegsektoren.  

Kap. 5: Mange mindre endringer i sum kan utgjøre en stor endring, og for 
vegvesenets fagområde må virkninger for hele kommuneplanen vurderes. 
Detaljer må avklares der dette er en forutsetning for ønsket arealbruk. 
Forutsetninger knyttet til blant annet adkomst, utbedring av kryss og 
strekninger, støyskjerming og andre nødvendige tiltak i transportnettet kan ikke 
utsettes til reguleringsplan, men må identifiseres og sikres gjennomført i 
kommuneplanen. Konsekvensutredningen må derfor være tilstrekkelig detaljert 
og tilpasset vegvesenets fagområde om de skal kunne ta stilling til 
planforslaget.  

 

 
Kommentarer til planprogrammet 
Kap. 2.2: Arealdelen skal legge til rette for at flest mulig går, 
sykler og kjører kollektivt, jf. mål i samfunnsdelen og 
arealstrategi. Temaet framgår i planprogrammet kap. 4.1 og 
4.2.  

Kap 4.1: Kommunen har først og fremst virkemidler til å påvirke 
transport innen kommunen og tilgang til kollektivknutepunkt, og 
dette er som nevnt ovenfor tema i 4.1. og 4.2 i 
planprogrammet. Videre forventes det at utbygging av 
Ringeriksbanen og fortetting og tilgang til stasjonsområdet vil 
være viktige trafikkreduserende tiltak som vil tas inn i 
kommuneplanen.    

Kap. 4.4: Planprogrammets omtale av arealformålet LNF 
spredt boligbebyggelse er knyttet til eksisterende boliger i LNF-
områder. Veg er nevnt som en forutsetning for aktuelle 
områder (s. 21). Departementets veileder om planlegging for 
LNF spredt bebyggelse vil legges til grunn.   

Kap. 4.5: Risiko for uønskede hendelser knyttet til veg er nevnt 
i planprogrammet kap. 4.5.  

Som det framgår i planprogrammet skal den lokale 
parkeringsforskriften oppheves og erstattes med bestemmelser 
i kommuneplanen. Som en del av dette skal også innholdet i 
parkeringsbestemmelsene vurderes nærmere. Målene for 
kommunens parkeringspolitikk er gjengitt i planprogrammet, og 
her kommer sammenhengen mellom parkering og mål om 
reduksjon av klimagassutslipp klart fram.  

Kap. 5: Som det framgår av planprogrammet pkt. 5.2. skal 
kommunen i konsekvensutredningen også vurdere planens 
samla virkninger.  
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Statsforvalteren i Oslo og Viken 

03.05.2022 

Statsforvalteren viser i sin uttalelse til en rekke statlige planretningslinjer, 
rundskriv, andre retningslinjer og veiledere som er relevante for planarbeidet  

Silingskriterier 
Det er positivt at kommunen i denne revideringen i større grad skal gjøre egne 
vurderinger for å sikre en arealutvikling i tråd med målene i samfunnsdelen. 
Bra at kommunen har definert silingskriterier for arealinnspill. Disse bør også 
omfatte strategier for ønsket utvikling mht. boliger, fritidsboliger, næring osv.  

Detaljering 
Anbefaler at arbeidet legges opp slik at innholdet og planprosessen får et 
håndterlig omfang ut fra behovene som foreligger. Unødvendige detaljer på 
dette plannivået kan svekke muligheten for å få fram hovedprioriteringer og 
langsiktige strategier for utviklingen, som er noe av hensikten med en 
overordna plan.  

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Viktig at det planlegges for en 12-årshorisont og at forventet befolkningsvekst i 
perioden legges til grunn for planforslaget. Hønefoss har stort 
fortettingspotensial, og mye av veksten bør styres hit. Legger til grunn at det 
ikke er behov for nye boligområder i særlig grad utenfor Hønefoss.  

Forventer at føringene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging blir 
fulgt opp. Vedtatt arealbruk bør gjennomgås, slik at byggeområder som ikke er 
i tråd med disse føringene blir tatt ut av arealdelen. Nye byggeområder i de 
ulike tettstedene og andre grender i kommunen bør begrenses i omfang.  

Spredt boligutvikling bør begrenses. Anbefaler at det ikke åpnes for spredt 
boligutvikling i LNF-områder. For eksisterende LNF-områder med spredte 
boliger er det viktig at bestemmelsene er tydelige og med vilkår som ivaretar 
nasjonale og regionale interesser.  

Vannmiljø og naturmangfold 
Positivt at kommunen har fokus på naturlige karbonlagre, at det utarbeides et 
kart over dette og at gjeldende arealplaner skal gjennomgås. 

 

 

Rådmannen tar med seg disse henvisningene videre i 
planarbeidet.  

 
Silingskriterier 
Ett av silingskriteriene er beliggenhet, herunder om innspillet er 
i tråd med arealstrategien. Arealstrategien har føringer både 
for boliger, fritidsbebyggelse og næring.  

Detaljering 
Rådmannen støtter statsforvalterens råd knyttet til 
detaljeringsgrad.   

 
Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 
Arealstrategien i samfunnsdelen legger opp til en kompakt by- 
og tettstedsutvikling og en utvikling av Hønefoss, 
Heradsbygda, Haugsbygd og tettstedene innenfra og ut. 
Rådmannen vurderer at arealstrategien er i tråd med SPR om 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Arealstrategien vil legges til grunn for revideringen av 
arealdelen.  

Rådmannen tar øvrige innspill med seg i planarbeidet, samt 
viser til at både gjeldende reguleringsplaner og urealiserte 
byggeområder i gjeldende kommuneplan skal gjennomgås, jf. 
planprogrammet kap. 2.3.  

Planprogrammets omtale av arealformålet LNF spredt 
boligbebyggelse er knyttet til eksisterende boliger i LNF-
områder. 
 

Vannmiljø og naturmangfold 
Innspillene tas til orientering, og tas med videre i planarbeidet.  
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Kommunen skriver at utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 vil påvirke 
viktige naturverdier, og at kommunen må være restriktive med inngrep i 
tilsvarende verdier andre steder i Ringerike. Dette er en vurdering 
statsforvalteren støtter. Temakart for viktig naturmangfold, grønne korridorer 
m.m. vil være et godt verktøy. Mener kommunen må ta initiativ til ytterligere 
kartlegging av naturmangfold i aktuelle områder.  

Ber om at vannmiljø blir tatt inn i planprogrammet som et aktuelt tema.  

Verdifulle områder for naturmangfold må sikres gjennom arealformål, 
bestemmelser og hensynssoner. Nevner betydningen av kantvegetasjon og at 
byggeforbudssoner langs vassdrag er et viktig virkemiddel for å ivareta 
vassdragsinteresser.  

Overvann og snødeponering 
Prinsipper om lokal håndtering av overvann gjennom naturbaserte løsninger 
må legges til grunn, og det må sikres at hensynet til overvann blir ivaretatt i 
reguleringsplaner og byggesak. Anbefaler å gi føringer for plan- og 
byggesaksbehandling om å unngå nye bekkelukkinger og vurdere gjenåpning 
og restaurering av lukkede bekker.  

Opptatt av gode løsninger for snødeponering som sørger for at utslippet skjer 
under kontrollerte forhold. Viser til strengere krav på dette området, og 
potensielt negative virkninger ved deponering i sårbare områder. 

Avløp 
Kommunen må sikre avløpsløsninger som ivaretar tilfredsstillende miljøtilstand 
i vassdragene, både resipienter for store avløpsanlegg samt sårbare 
resipienter i hytteområder og områder med spredt bosetting.  

Nye utbygginger må ikke skje i områder uten tilstrekkelig avløpskapasitet, eller 
på bekostning av tiltak satt i verk for å sikre at kommunen driver i tråd med 
krav for avløp gitt i eller i medhold av lov.  

Klimaendringer, arealendringer og befolkningsvekst øker belastningen på 
avløpsinfrastrukturen. Utvikling og planlegging av avløpsinfrastruktur må ses i 
sammenheng med infrastrukturens kvalitet og kapasitet samt ev. behov for 
tiltak. Det er viktig at planprogrammet fastsetter at konsekvenser for 
eksisterende vann og avløpsanlegg, samt at behov og muligheter for nye vann- 

 

 

 

 

I revidert planprogram er vannmiljø og vannforskriften omtalt i 
kapittel 4.4. 

 

 
 

Overvann og snødeponering 
Rådmannen tar med seg innspillene i planarbeidet og viser til 
punkt om helhetlige overvannsløsninger og blågrønn 
overvannshåndtering under 4.5 i planprogrammet. 

 

Rådmannen jobber med å finne gode løsninger for snødeponi. 
Dette er nevnt i planprogrammet på side 25 som et behov som 
må avklares og sikres i arbeidet med arealdelen.  

 
Avløp 
Temaet følges opp i det videre planarbeidet.   

 

Infrastruktur er definert som et av de viktige temaene i 
planarbeidet, og er omtalt nærmere i kap. 4.5. Her står det 
blant annet at arealdisponeringen skal ses i sammenheng med 
kapasitet på infrastruktur og tjenester. Infrastruktur er også et 
av kriteriene i grovsilingen av arealinnspill. Planprogrammet 
inneholder ikke en detaljert beskrivelse av alle temaene i 
konsekvensutredningen, men avløp vil bli tema her.  
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og avløpsløsninger, skal utredes. Ber om at kapasitet og kvalitet på 
avløpsinfrastruktur sees i sammenheng og vurderes både for eksisterende og 
nye byggeområder.  

Anbefaler at kommunen forholder seg til en vann- og avløpsplan for hele 
kommunen, inkludert områder som i dag har private avløpsløsninger. Det må 
vurderes hvilken geografisk tettbebyggelse avløpet fra områdene hører til.  

Kommunen er myndighet etter vass- og avløpsanleggslova, hvor § 1 fastsetter 
at nye vann- og avløpsanlegg skal eies av kommunen. Unntaksvis kan 
avløpsanlegg eies av private der eierskapet er organisert som andelslag eid av 
brukerne. Loven krever at det skal fattes vedtak om tillatelse ifm. eierskapet.  

Jordvern og matproduksjon 
Oppdatert nasjonal jordvernstrategi (2021) bør tas med i oversikten over 
nasjonale og regionale føringer. Viken fylkeskommune har vedtatt en nullvisjon 
for tap av dyrka jord i regional planstrategi, og har nylig vedtatt regional 
landbruksstrategi. Kommunen har et særlig ansvar for å følge opp nasjonal 
jordvernstrategi og ivareta mulighet for matproduksjon ved å unngå tap av 
jordbruksareal. Alternativer til bygging på dyrka/dyrkbar jord skal vektlegges.  

Skogbruk/natur, klimahensyn og arealregnskap 
Planprogrammet har forbilledlige forslag til tiltak og føringer for å redusere 
klimautslipp og øke/bevare karbonlager i bygninger og areal som en integrert 
del av kommuneplanarbeidet. Anbefaler at kommunen vurdere bestemmelser 
og retningslinjer for aktuelle tiltak.   

Arealendringer og konsekvensutredninger 
Kommunen bør også vektlegge dyrka jord i og ved tettstedene, og fortetting 
med kvalitet. Grønne areal i tettstedene er viktig å bevare ut fra flere hensyn. 
Oppfordrer kommunen til å vurdere tiltak som «urbant landbruk» for ev. 
tettstedsnære eller inneklemte jordbruksareal.  

Kommunen bør vurdere nøye om eksisterende, ubebygde byggeområder på 
dyrka mark bør endres til LNF-formål. Nasjonale føringer for jordvern er 
strammet vesentlig inn siden forrige kommuneplanprosess.  

I konsekvensutredningen må arealtall for tap av dyrka og dyrkbar jord framgå, 
også for planen som helhet. Konsekvensutredningen bør også vurdere om 

 
 

Ringerike kommune har egne hovedplaner for henholdsvis 
veg, vann og avløp. Det er nå besluttet at disse skal samles i 
en felles hovedplan, og prosessen med å gjennomføre dette 
pågår.  

Planprogrammet fastsetter at konsekvensene knyttet til § 1 og 
2 i vass- og avløpsanlegglova skal vurderes (s. 25).  

 
 
Jordvern og matproduksjon 
Rådmannen tar med seg innspillene i planarbeidet og har lagt 
inn henvisning til nasjonal jordvernstrategi og regional 
landbruksstrategi i planprogrammet kap. 6 om føringer for 
planarbeidet. Vikens regionale planstrategi var allerede ført 
opp i oversikten i høringsforslaget. 

 
Skogbruk/natur, klimahensyn og arealregnskap 
Rådmannen tar med seg innspillene i planarbeidet. 

 

Arealendringer og konsekvensutredninger 
Rådmannen tar med seg innspillene i planarbeidet. 

 
 
 

Både gjeldende reguleringsplaner og urealiserte 
byggeområder i gjeldende kommuneplan skal gjennomgås, jf. 
planprogrammet kap. 2.3 og 4.4.  
 
Arealregnskapet som vil inkludere arealtall for dyrka og dyrkbar 
jord vil benyttes i KU av arealinnspill, inkludert vurdering av 
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foreslåtte utbygginger vil øke press på jordbruksareal og om dyrka jord blir 
inneklemt eller splittet opp. Jordkvalitet bør vurderes. I tilfeller hvor jordvern 
etter en totalvurdering må vike ut fra andre tunge samfunnsinteresser, kan 
flytting av matjord være et mulig avbøtende tiltak, og det bør lages matjordplan. 
Kommunen kan vurdere å ha bestemmelser om bevaring av matjordlag.  

Langsiktige vekstgrenser for tettstedene – Åsa 
Anbefaler at slike grenser holdes stramme, og brukes til å vise områder for 
fortetting og transformasjon i byggesonen. Utviklingsretning bør være vekk fra 
verdifulle natur- og jordbruksområder. Grenser bør ha grunnlag i et 
dimensjoneringsgrunnlag for vekst, og miljø- og jordverdier i vekstsonen må 
framgå.  

Åsa: Både ytre og indre sentrumssone omfatter svært mye dyrka jord og 
verdifullt kulturlandskap. Nasjonale og regionale føringer tilsier ikke at det er 
grunnlag for å legge opp til stor vekst her. Statsforvalteren er svært kritiske til å 
sette vide utviklingssoner for Åsa, og mener kartet gir feil signaler og vil føre til 
økt arealpress på dyrka jord og natur og økte forventninger om utbygging.  

Barn og unge 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
må legges til grunn. Viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer. 
Dette må følges opp gjennom krav i bestemmelser og være tema i KU.  

Støy 
Ny støyretningslinje (T-1442/2021) må legges til grunn for kommuneplanen. 
Viser spesielt til punkt 3.1.1.-3.1.5 for dette plannivået. Støy må være tema i 
KU og sikres fulgt opp i bestemmelsene.  

Massehåndtering 
Viktig at kommunen har fokus på massehåndtering og prøver å innhente 
informasjon om planlagte utbyggingsprosjekter gir masseoverskudd eller 
masseunderskudd.  

Kommunen bør stille krav om at planer for massehåndtering blir en del av plan- 
og byggesak i tidlig fase av infrastruktur- og byggeprosjekter. Andelen masser 
som gjenvinnes bør øke, deponering som sluttbehandling bør forbeholdes 
masser uten gjenvinningspotensial. Opprettelse av massedeponier for å bli 
kvitt overskuddsmasser bør være siste alternativ.  

planens samlede virkninger. Gjeldende kommuneplan stiller 
krav om jordvernplan ved reguleringsplaner som berører dyrka 
mark, herunder kompenserende tiltak og håndtering av 
matjord. Bestemmelsen skal evalueres og vurderes nærmere i 
planarbeidet.   

 
Langsiktige vekstgrenser for tettstedene – Åsa 
Sentrumssonene for tettstedene ble vedtatt som en del av 
kommuneplanens samfunnsdel i september 2021.  

 
 
Rådmannen har etter høring og offentlig ettersyn av 
planprogrammet utarbeidet et nytt forslag til 
sentrumsavgrensing for Åsa. Se nærmere kommentarer under 
uttalelsen fra Åsa vel og Åsa 2030.  

 

Barn og unge 
RPR for barn og unge er nevnt som nasjonal føring i 
planprogrammet, og vil legges til grunn i planarbeidet.  

 

Støy 
Støyretningslinjen vil legges til grunn i planarbeidet, og støy vil 
være tema i KU og følges opp i bestemmelsene.  

 
Massehåndtering 
Kommunen har utviklet en kartløsning for å holde oversikt over 
overskuddsmasser og behov for dette.  

Forslag til kommunedelplan for masseforvaltning har vært på 
offentlig ettersyn, og inneholder forslag til bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. Dette skal nå følges opp i videre i 
arealdelen, og statsforvalterens innspill knyttet til 
massehåndtering tas med videre i arbeidet. 
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Kommuneplanen bør ha krav til reguleringsplan for tiltak omfattet av pbl. § 20-1 
første ledd. Tenker særlig på bokstav k om vesentlige terrenginngrep.  

Kommunen bør plukke ut områder egnet for håndtering for forberedelse til 
ombruk og/eller materialgjenvinning, eller mulig mottak/oppfylling, bearbeiding 
og mellomlagring av masser. Kommunen bør avklare om det finnes områder 
egnet for avfallsdeponi eller sluttdisponering av ikke-forurensede jord- og 
steinmasser (massedeponier) eller om det er behov for utfyllinger.  

Eventuelt bør det være bestemmelser som ivaretar massehåndtering, f.eks. for 
tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang og som i vesentlig 
grad endrer landskapet og kan ha konsekvenser for landskapsbilde, biologisk 
mangfold, og kan medføre fare for forurensning, krever reguleringsplan før 
gjennomføring.  

Dersom det planlegges nye områder for permanent disponering av ikke-
forurensede jord- og steinmasser er det viktig at kommunen gjør en 
egnethetsvurdering av arealet med hensyn til naturmangfold, jordvern, 
matproduksjon, kulturlandskap, friluftsliv, klimautslipp, forurensningsfare og 
områdestabilitet.  

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Oppfordrer til å se KU og ROS som to adskilte prosesser og dokumenter. 
Anbefaler at hovedkonklusjonene fra ROS-analysen dokumenteres i KU, men 
at ROS iht. pbl. § 4-3 gjennomføres og dokumenteres hver for seg. ROS i 
kommuneplanen skal i hovedsak være på aktsomhetsnivå, som tilsvarer en 
grovere kartlegging. Videre detaljering av farenivå utredes i reguleringsplan.  

Forventer at det ved fare- og risikoforhold identifiseres behov for 
risikoreduserende tiltak i planområdet. Eks. på tiltak er arealdisponering, 
hensynssoner og bestemmelser.  

En ren sjekkliste uten beskrivelser og vurderinger er ikke å anse som en ROS-
analyse. Det bør foretas vurderinger av sannsynligheter og konsekvenser med 
beskrivelser. Analysen må inneholde vurderinger av både eksisterende risikoer 
knyttet til arealene i seg selv, og hvordan en utbygging vil kunne påvirke 
risikobildet. Analysen må inneholde en referanseliste.  

Både gjeldende kommuneplan og forslag til bestemmelser i 
kommunedelplanen, har differensierte krav ut fra omfanget av 
tiltaket (terrengendringer, uttak og mottak).  

 

 

 
 

 

 

 

Kommunedelplanen foreslår krav om egnethetsvurdering i 
forslag til bestemmelser, samt krav om vurdering av ulike tema 
i forbindelse med reguleringsplan.  

 

 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Veiledning og anbefalinger knyttet til KU og ROS tas med 
videre i planarbeidet.  
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Konsekvensutredning 
Mulighetene for å finne de beste løsningene og unngå vesentlige negative 
virkninger for miljø og samfunn er størst på overordnet plannivå. KU skal være 
god nok til å beslutte om et areal bør avsettes til et bestemt formål, ev. på 
hvilke vilkår. Viser til relevant veiledning, og at det skal benyttes anerkjent 
metodikk på de fagtema der det finnes.  

Planforum 
Anbefaler at utkast til ny arealdel blir lagt frem for diskusjon i regionalt 
planforum før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Konsekvensutredning 
Tas til orientering, og følges opp videre i planarbeidet.  

 

 

Planforum 
Regionalt planforum er lagt inn i framdriftsplanen før offentlig 
ettersyn av planforslag (planprogrammet s. 12).  

 

Viken fylkeskommune 
23.05.2022 
Viken fylkeskommune kommer med innspill blant annet knyttet til temaene 
spredt boligbygging, jordvern, skogbruk, massehåndtering og mineralske 
råstoff. Videre har fylkeskommunen kommentarer knyttet til planprogrammet og 
hvilke utredninger som skal gjennomføres, arealregnskapet, siling av innspill.  
 
 

Fylkeskommunen viser i sin uttalelse til relevant lovverk, regelverk, nasjonale 
og regionale føringer, veileder m.m.  
 
 
Samferdsel  
Uttaler seg som fylkesveieier og veiforvalter, og ansvarlig myndighet for 
framkommelighet på vegnettet. Anbefaler nullvekstlinje/nullvekstsone i 
plankartet, for å konkretisere ambisjonen om nullvekst i persontrafikken i 
byområdet Hønefoss. Kommunen bør prioritere geografiske vekstområder der 
det samfunnsøkonomisk og trafikalt vil være gunstig.  
 
Viser til arealstrategiens føringer om boligbebyggelse. Det er behov for klarere 
rammer for omfang og lokalisering av boligveksten, særlig i tettstedene og 
bygdene. Det bør settes klare rammer for antall boliger og areal.  

Uttalelsen fra fylkeskommunen er datert 23.05.2022 og 
registrert hos kommunen 24.05.2022, mens høringsfristen 
utløp 09.05.2022. Med bakgrunn i dette og skrivefrist for sak til 
politisk behandling, har rådmannen ikke hatt mulighet til å gå 
like grundig inn i uttalelsen fra fylkeskommunen som øvrige 
uttalelser.  

Uttalelsen tas til orientering, og innspillene tas med og 
vurderes videre i planarbeidet.  

Henvisningene tas med videre i planarbeidet. Oversikten over 
nasjonale og regionale føringer i planprogrammet er 
konsentrert om de mest sentrale føringene. Henvisninger til 
lovverk og veiledere er ikke tatt med, da dette ville blitt svært 
omfattende for kommuneplanens arealdel. 

Samferdsel 
Nullvekstsone/nullvekstlinje skal vurderes, jf. planprogrammet 
kap. 4.1.  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi inneholder 
ingen prosentvis fordeling av boligutviklingen, slik forrige 
samfunnsdel hadde. Arealstrategien fastslår at majoriteten av 
boligbebyggelsen skal skje i Hønefoss, Heradsbygda og 
Haugsbygd. Viser også til planprogrammet kapittel 4.2 om 
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Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at de ikke har investeringsmidler til 
infrastrukturtiltak som følge av kommunale planer. I den grad arealdelen legger 
til rette for arealbruk som vil kreve utvikling av infrastruktur/samferdselstiltak, 
må kommunen sørge for at tiltak blir sikret og gjennomført gjennom 
rekkefølgebestemmelser.  
 
Folkehelse og friluftsliv 
Ber kommunen vurdere om det er nye områder det kan være aktuelt å sikre 
varig til friluftslivsformål i arealdelen. Fylkeskommunen kan gi veiledning om 
ordningen med å søke Miljødirektoratet om statlig sikring. Ber også om at 
områder som allerede er statlig sikret i Ringerike markeres på plankartet.  
 
Minner om at fylkeskommunen har igangsatt arbeid med å kartlegge og 
verdsette regionalt viktige friluftslivsområder og turruter.  
 
Arkeologi 
På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter 
mellom foreslått arealbruk og kulturminner. Forholdet til kulturminner avklares 
vanligvis på reguleringsplannivå. For å sikre forutsigbarhet ber 
fylkeskommunen om at kommunen vurderer å sikre flere spesielt verdifulle 
automatiske fredete kulturminner i arealdelen (hensynssone H730). Større 
kulturmiljøer kan sikres med hensynssone H570.   
 
Boligområde B26 ved Gamle Ringkollvei i Haugsbygd vil være i konflikt med 
automatisk fredet gravfelt. Fylkeskommunen vil vurdere innsigelse dersom B26 
ikke tas ut av kommuneplanen.   
 
Klima og miljø 
Fylkeskommunen foreslår å utvide målet med planarbeidet i kap. 1.1. til også å 
omhandle det å ikke gå ut over de økologiske tålegrensene til jorda vår og 
naturmangfold.  
 
Fylkeskommunen har videre innspill knyttet til naturmangfold, vannmiljø, vilt og 
blågrønne strukturer. Minner om at vannmiljø må inngå som tema i KU.  

kompakt by- og tettstedsutvikling. Her står det blant at vi skal 
se nærmere på boligreservene i gjeldende arealdel og vurdere 
boligbehovet nærmere.  

Innspill knyttet til infrastrukturtiltak tas til orientering.  

 

Folkehelse og friluftsliv 
Det skal i planarbeidet vurderes hvilke friluftslivsområder som 
skal sikres i arealdelen med formål og/eller hensynssone. De 
seks statlig sikrede friluftsområdene i Ringerike er avsatt til 
formål friområde i gjeldende kommuneplan.   

 
Tas til orientering.  

 

Arkeologi 
Sikring av kulturminner og kulturmiljøer vil bli tema i 
planarbeidet.  

 
 

 

 

Tas til orientering. Gjeldende byggeområder i gjeldende 
kommuneplan skal gjennomgås, jf. planprogrammet kap. 2.3.   

Klima og miljø 
I planprogrammet står det at målet med planarbeidet er at 
arealdelen skal bidra til å nå målene i kommuneplanens 
samfunnsdel, og legge til rette for en utvikling som er 
bærekraftig både økonomisk, sosialt og for klima og naturmiljø.  

Det er altså ikke formulert egne mål for revidering av 
arealdelen. Samfunnsdelen er bygd opp rundt FNs 
bærekraftsmål, og inneholder både mål og strategier knyttet til 
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Etterlyser beskrivelse av hvordan kommunen skal følge opp overordnet mål om 
å sikre strandsonen i arealdelen.  
 
 
 
 
Bygningsvern og landskap 
Ringerike mangler oversikt over nyere tids kulturminner for store deler av 
kommunen. Viser til at Ringerike skal utarbeide en egen kulturmiljøplan, og gir 
innspill inn i dette arbeidet samt hvordan kulturmiljø bør ivaretas i arealdelen.  
Anbefaler at eksisterende båndleggingssoner og hensynssoner for bevaring i 
gjeldende planer videreføres i arealdelen.  
 
Næring 
Det er viktig at kommunen tar med seg føringer fra regional plan for 
verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Støtter de viktigste 
satsingsområdene for næring, teknologi og industri som arealstrategien peker 
på. Viser til planstrategi for Viken, og savner et sterkere engasjement om 
bærekraftig næringsutvikling og FNs bærekraftsmål i planprogrammet. Savner 
overordnet føring og helhetlig tilnærming til en bærekraftig næringsutvikling og 
på innovasjon i næringsdelen.  
 

klima og miljø. Rådmannen mener dette ivaretar 
fylkeskommunens innspill.  

Som fylkeskommunen også viser til framgår det av 
samfunnsdelen at kommunen skal sikre strandsonen og 
kantvegetasjon mot vann og vassdrag, bevare våtmark, og 
være restriktiv med å gi dispensasjoner i 100-meterssonen. I 
planprogrammet står det at både gjeldende reguleringsplaner 
og byggeområder skal gjennomgås og vurderes. Her skal blant 
annet områder som berører strandsonen prioriteres.  

Bygningsvern og landskap 
I kommunal planstrategi vedtatt i 2020 står det at det skal 
lages en temaplan for kulturminner. Planstrategien la opp til at 
dette skulle gjennomføres i 2021-2022. Arbeidet er dessverre 
ikke i gang, og rådmannen håper å kunne starte dette så fort 
det er mulig ut fra kapasitet. Innspillene som gjelder 
kulturminneplan tas med videre i dette arbeidet.  

Næring 
Tas til orientering. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 
2021 er bygd opp rundt FNs bærekraftsmål. Her framgår 
kommunens overordna mål og strategier, også knyttet til 
næring. Viser også til kommunens næringsplan, samt 
næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen.   
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Uttalelser fra lag og foreninger, organisasjoner, firmaer o.l.  

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

Asker og Bærum vannverk IKS 

24.03.2022 

Leverer vann til Bærum og Asker kommuner og er reservannforsyning til Oslo 
og Glitrevannverket. Har to vannbehandlingsanlegg, som henter råvann fra 
kilder som har nedbørsfelt i Ringerike kommune. Positivt at drikkevannshensyn 
er tatt med i planprogrammet under samfunnssikkerhet.  
  

 

 

 

Rådmannen tar uttalelsen til orientering.  

Behov for hensynssone vurderes i planarbeidet.  

Fortidsminneforeningen Ringerike lokallag 

09.05.2022 

Bygdeborger og dyregraver på Kilemoen 
Et viktig område, og hensynssonen rundt bygdeborgene må være stor. 
Pukkverket i nord bør ikke komme nærmere, og området i sør må ikke endres. 

Dyregravene som fortsatt er intakte må beskyttes, og ha hensynssone. Det er 
dyregraver på begge sider av veien, og bortenfor vannverket – hvor 
Svelviksand begynner å komme nærme i øst. Svelviksand har tatt mye areal, 
og det er bekymring for at dette kan skade vannet.  

Furumoene  
Farlig mye er gått tapt, og det er stadig ønske om utbygging på moene. Vi 
trenger moene, og vi trenger bra furu for kvalitetsmaterialer til restaurering av 
gamle bygg.  

 

 

 

 

 
 
 
Bygdeborger og dyregraver 
Rådmannen tar dette med seg videre i planprosessen, og vil 
vurdere dette nærmere.  

Grunnvannsforekomsten på Kilemoen er grundig utredet i 
forbindelse med klausulering og regulering av området. 
Gjeldende områderegulering vedtatt i 2018 inneholder 
nødvendige sikringssoner for drikkevannskilden. Areal avsatt til 
råstoffutvinning ved Svelviksand berører ikke sikringssonene.   

Furumoene 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder klare målsettinger 
knyttet til naturmangfold og friluftsområder. Naturmangfold og 
friluftsliv er også ett av kriteriene som arealinnspill skal 
grovsiles etter. Videre blir konsekvensutredningen av 
arealdelen gjennomført på flere nivå, hvor utredning av 
planens samlede virkninger også blir svært viktig.  

I planprogrammet står det at det skal sikres viktige natur- og 
friluftsområder i planen, og vurderes å fastsette langsiktige 
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Kulturmiljø og kulturminner 
Det bør tilrettelegges for å ta vare på kulturlandskapet, og glemte kulturminner i 
for eksempel skogen.  

Det er viktig med bevisstgjøring om at dette er viktig å ta vare på, og kan være 
en berikelse for kommunen og eiere. Restaurering av bygg og bygningsvern er 
miljøvern. Dette må inn som et punkt i planprogrammet.  

 

 

 

 

Kulturminneplan 
Kommunens kulturminneplan bør utarbeides snarlig for å sikre at det blir gjort 
riktige vurderinger av bygg som kan stå i fare for å bli revet. Dette gjelder hele 
Ringerike.   

 

Boligbygging og estetikk 
Det bør stilles mer krav til estetikk og høyde, særlig i sentrum. For mye og feil 
boligbygging bidrar til at Ringerike, og Hønefoss, mister seg selv. En pen 
småby er mer tiltrekkende enn en stusselig drabantby. Det bør også 
tilrettelegges mer for eneboligtomter.  

grenser for utbygging mot store sammenhengende natur- og 
friluftsområder.  

Kulturmiljø og kulturminner 
Viktige kulturlandskap i Ringerike er innlemmet i både 
nasjonale og regionale register. I arbeidet med arealdelen skal 
det vurderes hvordan disse skal ivaretas der.  

I kulturminneplanen må det gjøres vurderinger av lokalt viktige 
kulturlandskap. Glemte kulturminner i skog er noe som må 
vurderes i arbeid med kulturminneplan.  

Gjenbruk av bygg er tema i kapittel 4.1 i planprogrammet som 
handler om klimagrep i arealdelen. I revidert planprogram er 
også gjenbruk av bygg nevnt i avsnittet kulturmiljøer og 
kulturminner under pkt. 4.2.  

Kulturminneplan 
I kommunal planstrategi vedtatt i 2020 står det at det skal 
lages en temaplan for kulturminner. Planstrategien la opp til at 
dette skulle gjennomføres i 2021-2022. Arbeidet er dessverre 
ikke i gang, og rådmannen håper å kunne starte dette så fort 
det er mulig ut fra kapasitet.   

Boligbygging og estetikk 
Estetikk er et tema som er framhevet i planprogrammet (s. 17 
og 18). I arbeidet med arealdelen skal kommunen blant annet 
vurdere bestemmelser og retningslinjer knyttet til estetikk. Altså 
hvilke overordna bestemmelser og retningslinjer som skal 
gjelde i arealdelen, som videre vil danne grunnlag for 
reguleringsplaner og byggesaker. 

Boligbebyggelse er også nevnt spesifikt (s. 16), og arealdelen 
skal nå følge opp de overordna målene i samfunnsdelen om en 
helhetlig boligpolitikk. Kommunen skal sikre tilstrekkelig og 
variert boligbygging. For å vurdere boligbehovet, både mengde 
og type, skal vi se på befolkningssammensetningen og dagens 
boligbebyggelse. Kommunen jobber også med en boligplan, 
som vil erstatte tidligere boligsosial handlingsplan.  
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Forum for natur og friluftsliv Buskerud  

09.05.2022 

Uttalelsen sendes på vegne av: DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, 
Norges Jeger- og fiskerforbund Buskerud, Naturvernforbundet Buskerud, 
Birdlife Norge avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM 
Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud 
Botanisk forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark. 

Berømmer kommunen for å hensynta klima og natur i planarbeidet.  

Arealregnskap 
Bra at kommunen skal sette opp et arealregnskap, utarbeide temakart for 
naturmangfold m.m., samt sikre viktige natur- og friluftsområder i planen. 
Begrepsbruken bør endres fra «bør» til «skal» når det gjelder å fastsette 
langsiktige grenser for utbygging mot store sammenhengende natur- og 
friluftsområder.  

Temakartet bør inneholde elver og bekkelag som en del av grøntkorridorene. 
Planen bør sikre at dispensasjoner ikke blir mulig uten særlig stor grunn.  

Kommunen bør vurdere eldre reguleringsplaner som ikke er påbegynt.  

Bostedsattraktivitet 
De siste årene har stadig mer grøntarealer, særlig i og rundt Hønefoss, blitt 
erstattet av industri, eller planlagt for ny industri. Får inntrykk av at 
arbeidsplasser og industri er høyere prioritert enn bo- og levevilkår. Det foregår 
en bit-for-bit-nedbygging av nærturområder. Kommunen må ivareta 
gjenværende grønnstruktur i og rundt Hønefoss, og lage arealplanen ut fra 
disse. Viser til nærturens betydning for folkehelse og bostedsattraktivitet.  

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035  
Viser til planens formål, som blant annet er å legge til rette for tilgang til frilufts- 
og grøntarealer. Viser konkret til pkt. 5.1.3.: Ved rullering av kommuneplanen 
forventes det at kommunene på nytt vurderer uregulerte områder/ arealer i 
gjeldende kommuneplan og som ikke følger strategiene for arealbruk i denne 
regionale planen. Eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i 
ny kommuneplan skal begrunnes.  

 

 

 

 

Arealregnskap 
Rådmannen anbefaler å videreføre formuleringen «bør» når 
det gjelder å fastsette langsiktige grenser for utbygging mot 
store sammenhengende natur- og friluftsområder. Dette krever 
nærmere vurderinger, blant annet av hvilke konkrete verktøy vi 
har i kommuneplanen.  

Arealplaner skal gi forutsigbarhet, og for at det skal kunne gis 
dispensasjon forutsetter pbl. at fordelene ved å gi en 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene, og at 
hensynet som ligger bak bestemmelsen skal ikke bli vesentlig 
tilsidesatt (pbl. § 19-2). 

Både gjeldende reguleringsplaner og byggeområder i 
gjeldende kommuneplan skal gjennomgås, jf. planprogrammet 
kap. 2.3.   

Bostedsattraktivitet 
Ett av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er at alle 
skal ha tilgang til grøntområder, vann og vassdrag for lek og 
rekreasjon (hovedmål 3.3.). Herunder at folk skal ha 
tilgjengelige områder for nærturer og friluftsliv der folk bor. 
Arealdelen er et viktig verktøy for å ivareta slike områder og 
sikre tilgang til disse. Dette blir et viktig tema i planarbeidet.  

Regional plan  
Den regionale planen er listet opp under regionale føringer i 
planprogrammet, og vil være en del av grunnlaget i det videre 
planarbeidet. Pkt. 5.1.3. om vurdering av arealer i gjeldende 
kommuneplan vil bli fulgt opp i planarbeidet, som nevnt 
ovenfor.  
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Klima (kap. 4.1) 
Kan ikke se hvordan bygging av ny E16, Ringeriksbanen og ny industri er med 
på å redusere klimautslippene i Ringerike. Viser til FNs klimapanels rapport om 
klima februar 2022, som konkluderer med at behovet for klimaomstilling og 
direkte handling aldri har vært mer kritisk enn nå.  

Kommunen må tenke nytt, og ikke bygge ned større arealer med natur som 
inneholder naturlige karbonlagre. Kommunen bør avgrense hvilke skogarealer 
som skal vernes mot fremtidig utbygging.  

Natur 
Viser til formulering i planprogrammet om at utbygging av Ringeriksbane og 
E16 vil påvirke matjord og naturverdier, og at kommunen må være restriktive 
med inngrep i tilsvarende verdier andre steder i Ringerike. Mener det ikke må 
være mulig at andre utbyggere får lov å la mye natur med rødlistede arter og 
store friluftsområder vike til fordel for ny industri.  

Kommunen må kartlegge mer av naturen på Ringerike, og verne om områder 
med særlig stort biologisk mangfold og/eller rødlistede arter.  

 

 

 

Friluftsliv 
Viser til kommunens friluftskartlegging med verdsetting av områder fra 2019. 
Det er synd at de store turområdene likevel ikke blir ivaretatt når arealbruk 
avklares, og at det legges opp til utbygging i viktige turområder. Viser til 
Eggemoen, som er verdsatt som A-område, hvor hele området skal erstattes 
med industri. Reguleringsplanen for Eggemoen vest bør utsettes til arealdelen 
er ferdig utarbeidet. Det planlagte forsvarsanlegget på Gyrihaugen er også 
med på bit-for-bit nedbyggingen av natur- og friluftsarealer.  

Det er flott at kommunen er i gang med stikartlegging. Minner om at 
kommunen iht. friluftsloven § 35 kan varde og merke stier i utmark. Håper 
stiene som merkes nå blir vernet for framtidig utbygging.   

 

Klima 
Rådmannen forholder seg til at E16 og Ringeriksbanen er 
planlagt utbygd.  

Å ivareta naturlige karbonlagre er et av målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen er et viktig verktøy 
for å følge opp dette, og dette er omtalt i planprogrammet s. 
14. Arealregnskap vil også bli et styringsverktøy for utvalgte 
arealkategorier, jf. 4.6 i planprogrammet, herunder naturlige 
karbonlagre som myr og skog med høy bonitet. 

Natur 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder klare målsettinger 
knyttet til naturmangfold og friluftsområder. Naturmangfold og 
friluftsliv er også ett av kriteriene som arealinnspill skal 
grovsiles etter. Videre blir konsekvensutredningen av 
arealdelen gjennomført på flere nivå, hvor utredning av 
planens samlede virkninger også blir svært viktig.  

Statsforvalteren har tidligere gitt tilbakemelding om at ut fra 
naturbasen virker den sørøstre delen av Ringerike å være godt 
kartlagt, mens øvrige deler mangelfullt. I samfunnsdelen står 
det at kommunen skal øke kunnskapsgrunnlaget om truede og 
sårbare naturtyper og arter.  

Friluftsliv 
Friluftskartleggingen blir et viktig grunnlag inn i arbeidet med 
arealdelen. Viser også til kommentar ovenfor under 
bostedsattraktivitet og natur.  

Eggemoen vest var på høring og offentlig ettersyn våren 2022. 
I saksframlegget for behandlingen av planforslaget lå det et 
alternativt forslag til vedtak, om at planen stanses i påvente av 
vedtak av kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for dette var 
blant annet innvendinger fra Statsforvalteren. Ved behandling i 
formannskapet ble det vedtatt at planen skulle sendes på 
høring og offentlig ettersyn. Innkomne høringsuttalelser og 
innsigelser vil vurderes i videre behandling av planforslaget. 
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Miljøvernforbundet Hønefoss 

09.05.2022 

Viser til kommunestyrets vedtak i forbindelse med vedtak av reguleringsplan 
379 Hensmoen grustak: 

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 
kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-
område.  

Miljøvernforbundet forventer at kommunen plastrer sårene etter årelange 
naturødeleggelser ved å tilbakeføre grustaket til LNF-område.  
 

 

 

Vedtakspunktet som Miljøvernforbundet viser til ligger også 

 inne som en bestemmelse til reguleringsplanen.  

I saksframlegget i den aktuelle saken sto det følgende:  

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette 
etterbruken etter at grustaket er ferdig tatt ut. Kommuneplanen 
anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare 
etterbruken av området.  

Oppfølgingen av dette skal vurderes i planarbeidet.  

Norderhov sogneselskap 

04.05.2022 

De to første punktene på s. 18 om kompakt by- og tettstedsutvikling er viktige 
for at framtidig boligbygging i størst mulig grad skal skje i tettstedene, hvor 
infrastrukturen kan utnyttes maksimalt. Samt unngå mindre husklynger som 
ofte krever (jordbruks-) arealer for å bygge nødvendig infrastruktur.  

Punktet om landbruk og jordvern i kap. 4.4 er svært viktig, og det må være en 
forutsetning at dette følges opp både i saksbehandling og politiske vedtak.  

NIBIOs kart over dyrkbar mark må oppgraderes, det er viktig at all dyrkbar 
mark er registrert (s. 34).  

Vern av dyrket og dyrkbar mark er meget viktig for samfunnet som helhet. 
Ringerike har noe av Norges beste matjord for matproduksjon.  
 

 

 

 

 

 
Innspillet tas til orientering, med følgende kommentar 
angående kunnskapsgrunnlag: 

Rådmannen er klar over at det kan være svakheter ved NIBIOs 
kart over dyrkbar mark, og at det kan være behov for bedre 
kunnskapsgrunnlag på dette området. Rådmannen har vært i 
kontakt med Statsforvalteren om dette. I arbeidet med 
arealdelen vil i hovedsak eksisterende kunnskapsgrunnlag 
legges til grunn. Dersom det kommer utbyggingsforslag i 
områder hvor det er grunn til å tro at kunnskapsgrunnlaget er 
for dårlig, vil kommunen vurdere nærmere undersøkelser og 
krav i bestemmelsene.  
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Ringerike orienteringslag 

06.05.2022 

O-lagets hovedinnspill er at nå må kommunen planlegge ut fra: Hvilke områder 
er det viktig at vi ikke bygger ut av hensyn til befolkningens helse og trivsel, og 
for ivaretaking av naturmangfold?  

Ringerike har fantastiske områder for o-idrett (variasjon med stirike 
nærfriluftsområder, flate furumoer, ravinedaler, dødisgroper, store 
sammenhengende kuperte skogsområder). Dette er kvaliteter også for alt 
annet friluftsliv, og gjør Ringerike til et attraktivt bo-område.  

Gjennom de 50 åra Ringerike o-lag har eksistert, har de sett en markert 
reduksjon i natur- og friluftslivsområder. De fleste områdene o-laget bruker er 
sterkt redusert av utbygging, og det er omfattende utbyggingsplaner for de 
fleste av disse (Eggemoen, Kilemoen, Hensmoen, Oppenåsen, Hvervenmoen 
og Hovsmarka). Dette ser ut som en relativt planløs nedbygging uten 
overordna vurderinger av behov for å bevare natur- og friluftsområder. Det er 
vanskelig å se sammenheng mellom overordna mål og behandling av 
enkeltsaker.  

Opplegget for arealdelen kan tyde på at en fortsetter en slik praksis. Viser til 
skjema for arealinnspill og at det ikke gis signaler om at kommunen ønsker 
innspill om hvilke arealer som bør ivaretas ubebygd. Ved revidering av 
arealdelen må en ta helt andre grep for å sikre de mest verdifulle gjenværende 
natur- og friluftsområdene. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder 
må være et viktig premiss.  

Viser til betydningen av sammenhengende naturområder av en viss størrelse. 
Hovsmarka med grønn forbindelse til Hensmoen og Eggemoen er et 
avgjørende nærfriluftslivsområde for store deler av Hønefoss.  

Enkeltmomenter o-laget trekker fram:  

- Verdien av Ringkollenområdet.  
- Støtter innføring av arealregnskap.  
- Utfartsparkeringer til natur- og friluftsområder.  

 

 

Innspillet tas med videre i planarbeidet.  

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder klare målsettinger 
knyttet til naturmangfold og friluftsområder. Ett av 
hovedmålene i samfunnsdelen er at alle skal ha tilgang til 
grøntområder, vann og vassdrag for lek og rekreasjon 
(hovedmål 3.3.). Herunder at folk skal ha tilgjengelige områder 
for nærturer og friluftsliv der folk bor. I planprogrammet står det 
at det skal sikres viktige natur- og friluftsområder i planen, og 
vurderes å fastsette langsiktige grenser for utbygging mot store 
sammenhengende natur- og friluftsområder.  

Arealdelen er et sentralt verktøy for å ivareta slike områder og 
sikre tilgang til disse. Dette blir et viktig tema i planarbeidet. 

Naturmangfold og friluftsliv er også ett av kriteriene som 
arealinnspill skal grovsiles etter. Videre blir 
konsekvensutredningen av arealdelen gjennomført på flere 
nivå, hvor utredning av planens samlede virkninger også blir 
svært viktig.  

Kommunen har gjennomført kartlegging og verdsetting av 
viktige friluftsområder samt kartlegging av friluftslivets 
ferdselsårer, og disse blir et viktig grunnlag inn i arbeidet med 
arealdelen. 

 
 

 

Enkeltmomentene o-laget trekker fram tas med videre i 
planarbeidet. Rådmannen har kommentarer til enkelte av 
disse:  
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- Savner henvisning til stortingsmeldingen om friluftsliv, med handlingsplan 
friluftsliv og satsing på friluftslivets ferdselsårer i opplistinga av statlige 
føringer.  

- Støtter forslag om langsiktige grenser for utbygging mot store 
sammenhengende natur- og friluftslivsområder.  

- Konsekvensutredning: Det bør tas inn et punkt om å vurdere om 
utbyggingsforslag berører nærfriluftsområder eller adkomst til slike.  

 

 

 

 

 

- Frykter LNF spredt boligbygging vil videreføre en uheldig praksis med «bit 
for bit» nedbygging av viktige nærfriluftsområder uten helhetlige 
vurderinger.  

- Overraska over at Ringerike bare har seks statlig sikra friluftsområder. 
Dette virkemiddelet burde vært brukt mer for å ivareta viktige områder, og 
får å kunne få tilgang til statlig medfinansiering og tilrettelegging. 

I revidert planprogram er stortingsmeldingen om friluftsliv lagt 
til i oversikten over nasjonale føringer.  

 

Konsekvensutredning: Planprogrammet inneholder kriterier for 
grovsiling av arealinnspill, hvor naturmangfold og friluftsliv ett 
av kriteriene. Grovsilingen vil være overordnet, uten å gå inn i 
alle detaljer i de enkelte innspillene. Derfor er punktene under 
naturmangfold og friluftsliv begrenset til spørsmål om arealet 
ligger i et større sammenhengene naturområde eller er 
verdsatt med høy verdi for friluftsliv. Konsekvensutredningen, 
som kommer i neste fase, vil inneholde grundigere vurderinger, 
også når det gjelder friluftsliv. Planprogrammet inneholder ikke 
et detaljert opplegg for konsekvensutredning av planforslaget.  

Planprogrammets omtale av arealformålet LNF spredt 
boligbebyggelse er knyttet til eksisterende boliger i LNF-
områder. Områder som eventuelt avsettes til dette formålet må 
konsekvensutredes, og departementets veileder om 
planlegging for LNF spredt bebyggelse vil legges til grunn.   

 

Ringerike næringsforening 

09.05.2022 

RNF er en interesseorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, med 
godt over 200 medlemsbedrifter. RNF er fornøyd med at det legges opp til en 
stram framdrift i planprosessen.  

Ringerike er i en situasjon hvor det ligger godt til rette for en offensiv 
næringsutvikling basert på naturgitte fortrinn og store samferdselsinvesteringer. 
Det er viktig at arealdelen tar opp i seg disse perspektivene og legger til rette 
arealmessig for en betydelig vekst. Dette betyr etter RNFs syn at det må ligge 
en betydelig ambisjon om næringsutvikling når arealdelen vedtas.  

 

Kommunens overordna mål framgår av kommuneplanens 
samfunnsdel. Når det gjelder næring legges også 
næringsplanen og den regionale næringspolitiske strategien til 
grunn. Disse dokumentene tar opp i seg perspektivene RNF 
nevner, og planprogrammet bygger videre på disse. I denne 
planprosessen skal vi nå se på hvordan arealdelen kan bidra til 
å nå målene i samfunnsdelen, både når det gjelder næring, 
men også andre mål og hensyn som skal ivaretas i arealdelen.   

I planprogrammet kap. 2.4 er temaet befolkningsvekst. Her står 
det blant annet at kommunen skal legge til rette for vekst både 
i befolkning og næringsliv, og at arealdelen er et viktig verktøy 
for å lykkes med dette. Videre står det at kommunen skal tenke 
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I planprogrammet trekkes det fram en rekke forhold som er viktig å prioritere 
når det gjelder økt befolkningsvekst. Tilgang på moderne næringsarealer er 
ikke nevnt blant disse. RNF mener dette er den kanskje mest sentrale delen av 
planverket, dersom man skal legge til rette for en offensiv vekststrategi. Det vil 
også være i tråd med forventninger regjeringen har stilt til Ringerikssamfunnet 
knyttet til utbyggingen av Ringeriksbanen/E16.  

 

RNF mener kriterier for grovsiling er noe mangelfullt, og at potensial for nye 
framtidsrettede arbeidsplasser som bygger opp under byutvikling og det 
grønne skiftet bør vektlegges. Næringspolitisk strategi definerer proaktiv 
arealforvaltning som det viktigste kommunen kan bidra med innen 
næringsutvikling. Arealdelen er det viktigste dokumentet i så henseende, og 
må reflektere at Ringerike har ambisjoner på dette området.  

RNF anmoder om en tett dialog med næringsaktører og grunneiere i de 
sentrale utviklingsområdene tidlig i prosessen, slik at kommunen kan tilegne 
seg kunnskap for utarbeidelse av en god og framtidsrettet plan. RNF vil delta 
aktivt i prosessen og legge til rette for en slik dialog.  

 

Vikerfjell 
RNF er gjort kjent med at revidering av kommunedelplan for Ådalsfjella 
(Vikerfjell) ikke kommer i gang som planlagt i 2021-2022. Viser til uttalelse fra 
Vikerfjell forum.   

Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i 2012. I kommunens egen plan 
skulle den revideres hvert fjerde år. Dette har blitt utsatt to ganger tidligere.  

Vikerfjell Forum redegjør godt for hvilke negative konsekvenser det vil ha om 
området ikke snart blir prioritert. Tilsvarende belyses positive effekter for 
næringsliv, omdømme og attraktivitet om man kommer i gang med 
planarbeidet og legger til rette for videreutvikling av Vikerfjell.  

Formålet med innspillet er å understøtte brevet fra Vikerfjell forum, og at 
arbeidet med revidering av kommunedelplanen nå prioriteres og at vedtak om 
ny arealdel er på plass senest innen utgang av 1. kvartal 2023.  

langsiktig når det gjelder å sikre gode arealer til offentlige 
formål (også utover 12-årsperioden). Næringsarealer er ikke 
nevnt spesifikt her, men er nærmere omtalt i kap. 4.3 om 
næringsarealer. I dette kapittelet er en del av kommunens mål 
og strategier knyttet til næringsutvikling referert, blant annet 
når det gjelder proaktiv arealforvaltning og det å ha 
tilstrekkelige arealer avsatt til næring.  

  Ett av grovsilingskriteriene er beliggenhet, herunder om 
innspillet bidrar til en arealutvikling som er i tråd med 
arealstrategien. Næringsutvikling er ett av punktene i 
arealstrategien. Under dette kriteriet vil potensial for 
arbeidsplasser som RNF etterlyser kunne inngå i vurderingen.   

Grovsilingen er den første vurderingen av arealinnspill. Noe av 
hensikten er å skille ut innspill som er åpenbart i strid med 
overordnede føringer eller kommunens målsettinger, samt å 
unngå omfattende utredningsarbeid. Det vil trolig være svært 
mange innspill som skal grovsiles. Det er derfor lagt opp til at 
grovsilingen ikke skal være for omfattende, slik at den kan 
gjennomføres mer effektivt enn ved forrige revidering.  

 

Vikerfjell 
Kommunen har ikke hatt plan om å revidere 
kommunedelplanen for Ådalsfjella hvert fjerde år, og det er 
ikke riktig at revidering av har vært utsatt to ganger tidligere 
siden 2012. Prioritering av hvilke planer som skal revideres 
skjer hvert fjerde år gjennom kommunal planstrategi. 
Planstrategien skal vedtas innen ett år etter konstituering av 
nytt kommunestyre. Hensikten med planstrategien er blant 
annet å gjøre en grundig vurdering av kommunens planbehov, 
og prioritere hvilke planer det er størst behov for å utarbeide 
eller revidere.  

Se også kommentarer til uttalelsen fra Vikerfjell forum. 
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Snyta vel 

09.05.2022 

Er opptatt av Prestmoen-området, og at Prestmoen bevares slik den er. Dette 
ut fra turmulighetene, ulike aktiviteter og det å beholde dyrelivet i området.  

Prestmoen brukes av beboere på Snyta og omegn til tur og rekreasjon. Velet 
har tatt initiativ til opprydding i området i samarbeid med grunneier. Av 
aktiviteter på Prestmoen nevnes løpetrening, null-løp, fotballtrening, 
idrettsmerke-konkurranser, hundetrening, bær- og sopplukking.  
 

 

 

Rådmannen tar innspillet til orientering.   

Tronrud Eiendom AS  

09.05.2022 

Kapittel 4.1. Er positive til at kommunen vil vurdere miljøvirkningen av nye 
tiltak. Er imidlertid opptatt av at kommunen ikke legger spesielle begrensninger 
på sentrumsutbygging som ikke gjelder for andre områder i kommunen. 
Kostnader for utvikling i sentrum er høye, og spesielle krav som kun gjelder 
sentrum vil ytterligere bidra til at etablering utenfor sentrum blir attraktivt.  

Kapittel 4.3. Savner en tydeligere prioritering av Hønefoss sentrum også når 
det gjelder næringsutvikling, herunder kompetansearbeidsplasser. Kommunen 
ønsker å legge til rette for kompakt by- og stedsutvikling, men har ikke fokusert 
på dette som satsingsområde for næring. Hvervenmoen står som 
satsingsområde for kontor, mens Hønefoss sentrum ikke er nevnt. 
Satsingsområde for nye kontorarbeidsplasser bør ligge til kollektivknutepunkt 
med hovedvekt på Hønefoss sentrum. Kommunen bør tydeliggjøre målet om at 
sentrumsområdene skal utvikles innenfra og utover, for å unngå nye 
sentrumssatellitter som svekker attraktiviteten til eksisterende sentrum.   

Planprogrammet angir at kontorarbeidsplasser bør etableres i indre 
sentrumssone i Hønefoss og tettstedene, nært kollektivknutepunkt. Dette bør 
presiseres som satsningsområde for næring, samt at det ikke bør tilrettelegges 
for kontorarbeidsplasser og detaljhandel i bilbaserte områder utenfor sentrum. 

 
 
 

Kapittel 4.1.Tas til orientering.  

 

 

Kapittel 4.3. I kommuneplanens samfunnsdel (arealstrategien 
pkt. 6 c) står det at nye kontorarbeidsplasser fortrinnsvis skal 
etableres i indre sentrumssone i Hønefoss og tettstedene. 
Dette er referert også i planprogrammet på s. 19. Rådmannen 
er imidlertid enig i at dette ikke kommer tydelig nok fram i 
planprogrammet, og har derfor foreslått noen justeringer i 
planprogrammet i kapittel 4.3, med flere henvisninger til 
samfunnsdelen og arealstrategien når det gjelder utviklingen 
av Hønefoss.  

I planprogrammet er det angitt at ABC-prinsippet skal legges til 
grunn. Dette innebærer blant annet at kontorarbeidsplasser og 
detaljhandel ikke skal ligge i bilbaserte områder utenfor 
sentrum. For å tydeliggjøre dette har rådmannen lagt inn en 
forklaring på hva ABC-prinsippet innebærer.  
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Tyttebærmoen Miljøpark v/ Wilhelm P. C. Blystad  

08.05.2022 

Ser med interesse at kommunen tar problemstillingene rundt masseforvaltning 
i byggebransjen på alvor.  

For å få ned klimagassutslipp fra bygg- og anleggsprosjekter er det viktig å 
unngå lang transport for overskuddsmasser. Viser til høy aktivitet i 
Ringeriksregionen, og behov for anlegg som kan motta og behandle 
overskuddsmasser.   

Ønsker å bidra til miljøvennlig håndtering av overskuddsmasser, og planlegger 
et midlertidig massehåndteringssenter ved Tyttebærmoen nord for Sokna. Her 
kan gjenvinnbare masser sorteres ut, bearbeides og omsettes til 
samfunnsnyttige formål. Massene vil deretter utnyttes til å bygge opp 
næringsarealer. Vurderer utnyttelse av sand- og grusressursen.   

Planinitiativ for reguleringsplan for Tyttebærmoen Miljøpark ble sendt til 
kommunen i mars 2022, og følges opp med innspill til arealdelen.  

Ser positivt på formuleringer om næringsarealer i planprogrammet, og vil 
gjennom prosjektet på Tyttebærmoen særlig kunne bidra knyttet til behov for 
næringsarealer og oppfølging av kommunedelplan for masseforvaltning.  
 

 

 

Rådmannen tar uttalelsen til orientering, med følgende 
kommentarer:  

Massehåndtering er et viktig tema for kommunen. Dette 
framgår tydelig både i arealstrategien i samfunnsdelen og i 
kommunedelplan for masseforvaltning. Temaet skal også 
følges opp i arbeidet med arealdelen. Rådmannen viser også 
til uttalelse fra Statsforvalteren, som har flere innspill knyttet til 
masseforvaltning (se oppsummering ovenfor).  

 

 

 

23. mai 2022 ble det avholdt oppstartsmøte for planinitiativet 
for Tyttebærmoen Miljøpark. Primært anbefaler kommunen at 
forslagstiller sender inn arealinnspill til kommuneplanen, og 
setter arbeidet med detaljregulering på vent inntil videre 
avklaringer i arealdelen.  

Vikerfjell Forum AS 

31.03.2022 

Vikerfjell Forum AS er en sammenslutning av grunneiere som driver hytte- og 
næringsutvikling på Vikerfjell. Vikerfjell Forum AS har mottatt et brev hvor 
kommunen informerer om at oppstart av revidering av kommunedelplanen for 
Ådalsfjella (Vikerfjell) blir noe utsatt i forhold til det som var angitt i kommunal 
planstrategi.   

Vikerfjell Forum har forståelse for kommunens synspunkter, og tar brevet til 
etterretning. Mener videre oppstart av revidering av kommunedelplanen for 
Vikerfjell bør prioriteres og senest igangsettes første halvår 2023.   

 

 

Rådmannen har redegjort for revidering av kommunedelplan 
for Ådalsfjella (Vikerfjell) både i nevnte informasjonsbrev og i 
saksframlegg til oppstart av revidering av kommuneplanens 
arealdel og forslag til planprogram. Rådmannen har vurdert om 
Vikerfjell skal tas med i prosessen med kommuneplanens 
arealdel. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at 
Vikerfjell revideres i en egen prosess, og at arbeidet starter så 
snart det er kapasitetsmessig mulig. Trolig vil dette være når 
forslag til ny arealdel er klart til politisk 1. gangsbehandling.  

https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfdocument.aspx?journalpostid=2013078507&dokid=157923&versjon=8&variant=A&
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Hovedpunktene i uttalelsen for øvrig er listet opp nedenfor. Hvert av punktene 
er nærmere utdypet i uttalelsen.   

1. Vikerfjell er viktig for attraktiviteten til, omdømmet av og markedsføringen 
av hele ringeriksregionen.  

2. Utbygging på Vikerfjell gir store økonomiske ringvirkninger til både 
kommunen og andre aktører i regionen.  

3. Utviklingen på Vikerfjell bidrar til mange lokale arbeidsplasser og lokal 
næringsutvikling.  

4. Stor aktivitet i det nasjonale hyttemarkedet i kjølvannet pandemien og med 
urolige geopolitiske tider.  

5. Dagens plan er utdatert og setter begrensninger som fører til at kommunen 
mister mange som potensielt kunne investert i hytte i Ringerike fremfor i en 
annen kommune.  

6. Kommunen og kommunens innbyggere kan få mye igjen for liten innsats.  
 

 

 

 

 

Øyangen vel 

08.05.2022 

Øyangen vel er en velforening på Krokskogen i områdene rundt Øyangen og 
Ringkollen. 200 aktive medlemmer, hvor hvert medlem representerer én hytte. 
I forrige revidering av arealdelen fikk Øyangen vel gjennomslag på to områder:  

1. Fremføring av strøm til hytter: Gjeldende arealdel åpner for en 
dispensasjonsrelatert saksbehandling iht. Markaloven.  

2. Hyttestørrelse: Gjeldende arealdel gir retningslinjer for hyttestørrelse i 
området rundt Ringkollen på maks 60 m2 BRA og uthus på 10m2 BRA.  

Øyangen vel ber om at dette videreføres, og har videre innspill knyttet til 
fremføring av strøm: Ønsker at kommunen fokuserer på miljøgevinsten ved å 
elektrifisere hyttene og legge til rette for fremføring av strøm. Viser til 
beregninger av hvor mye en gjennomsnittshytte bruker av parafin, propan og 
bensin/diesel per år, og hvilke utslipp dette genererer.  

Kommunens ønske/krav om at strømkabler legges i bakken gjør elektrifisering 
dyr og vanskelig å få til. Ber kommunen vurdere om luftstrekk langs større 

 

 

Rådmannen har følgende kommentar angående 
«dispensasjonsrelatert saksbehandling»:  

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende. Arealdelen 
skal ikke legge til rette for dispensasjoner, for å bevare 
forutsigbarhet og likebehandling.  

I gjeldende arealdel er det byggeforbud i Marka, og det kan 
kun tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift, samt 
mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av friluftsanleggene 
rundt Ringkollen (kommuneplanbestemmelsene § 12.4.3).   

Pbl. § 19-2 innebærer at kommunen kan gi dispensasjon. For å 
kunne gi dispensasjon forutsetter loven at fordelene ved å gi 
en dispensasjon skal være klart større enn ulempene, og at 
som ligger bak bestemmelsen skal ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
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veier og andre utvalgte strekk kan tillates i revidert plan, slik at kostnader for 
fremføring av strøm reduseres, og miljøgevinsten for kommunen kan oppnås.  

Videre har kommunen i kommuneplanbestemmelsene gitt 
retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader. Disse 
gjelder i tillegg til plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi 
dispensasjon.  

Åsa vel og Åsa 2030 

03.05.2022 

Innspill til kart med forslag til sentrumssoner for Åsa:  

Åsa 2030 planen legger opp til to sentrumssoner, ved butikken og skolen. 
Foreslår derfor to sentrumssoner ut fra disse punktene, og legger ved kart med 
konkret forslag. Arealene de ønsker å utvikle i første omgang, går fra 
sentrumene og ut så langt de røde strekene går.  

Åsa vel og Åsa 2030 har dialog med ulike grunneiere, og vil komme tilbake 
med konkrete arealinnspill.  

 

I arbeidet med arealstrategien ble det gjort en vurdering av de 
ulike stedene i Ringerike kommune. Åsa ble ikke definert som 
ett tettsted i rådmannens utredning. Ved sluttbehandling av 
kommuneplanens samfunnsdel vedtok kommunestyret å 
definere Åsa som et tettsted, og at initiativet Åsa 2030 skulle 
følges opp i arealdelen.  

Med bakgrunn i dette utarbeidet rådmannen et forslag til 
sentrumsavgrensinger for Åsa, som fulgte planprogrammet på 
høring og offentlig ettersyn. Tre av høringsuttalelsene til 
planprogrammet kommenterer disse avgrensningene. 
Statsforvalteren er svært kritisk til å sette vide utviklingssoner 
for Åsa og mener at kartet gir feil signaler og vil føre til økt 
arealpress på dyrka jord og natur, og økte forventninger om 
utbygging. Se oppsummering ovenfor.  

Åsa består i hovedsak av spredt bebyggelse, samt mye dyrka 
mark og verdifullt kulturlandskap. Åsa har i dag ingen offentlige 
tilbud når det gjelder skole og barnehage. Dersom de private 
tilbudene skulle legges ned i framtida, vil dette medføre økt 
kjøring og skoleskyss til andre steder.  

Sammenlignet med de andre tettstedene i kommunen har Åsa 
mer spredt bebyggelse med kun mindre klynger av hus og i 
mindre grad et klart definert sentrumsområde i dag. Det er 
derfor vanskelig å legge til grunn de samme prinsippene for 
grenser i Åsa som de andre tettstedene. 

Med bakgrunn i dette og etter en nærmere vurdering, har 
rådmannen utarbeidet ett nytt forslag til sentrumsavgrensing 
for Åsa. Anbefalingen tar også utgangspunkt i nasjonale 
føringer. Se revidert forslag til planprogram.  
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Rådmannens anbefaling for sentrumssone i Åsa:  
Ingen ytre sentrumssone.  
En indre sentrumssone, med utgangspunkt i skolen.  

Her er det nærhet til både skole og barnehage, samt lekeplass 
og idrettsanlegg som kan fungere som møteplasser. 
Fylkesveien er forholdsvis rett og med god sikt i dette området, 
og det er tilrettelagt med busslommer samt parkering. 

Videre utvikling i Åsa 
Ut fra kommunestyrets vedtak om at Åsa som tettsted, og at 
initiativet Åsa 2030 skal følges opp i arealdelen, foreslår 
rådmannen å se nærmere på mulighetene i området rundt 
skolen. Det må vurderes nærmere hvilket omfang en videre 
utvikling i Åsa bør ha.  

Rådmannen har hatt møte med Åsa 2030 og Åsa vel, og er ut 
fra dette møtet og mulighetsstudien Åsa 2030 klar over at det 
vil komme arealinnspill som gjelder områder utenfor det som 
nå foreslås som sentrumssone.  

Arealstrategien sier at grensene ikke må avskjære gode lokale 
initiativ i bygdene, for en moderat bygging av eneboligområder 
og enkeltstående eneboliger. Videre skal kommunen vurdere å 
ta i bruk formålet LNF spredt boligbebyggelse, og konkrete 
områder for dette skal avklares i arealdelen. Innspill utenfor 
sentrumssonen vil kunne vurderes ut fra dette.  

Fylkesveien gjennom Åsa har ikke gang- og sykkelvei. I 
mulighetsstudien Åsa 2030 er det vist til «bakenforliggende 
vegnett» som brukes av gående og syklende i dag. Det er 
likevel slik at dagens innbyggere og forslag til nye områder, vil 
måtte gå delvis langs fylkesveien og/eller krysse denne. For å 
legge best mulig til rette for trygge skoleveier og å bygge 
oppunder Åsa som et tettsted med sosiale møteplasser og 
tilbud i sentrumsområdet, anbefaler rådmannen å prioritere å 
se nærmere på mulighetene i området rundt skolen.  
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Uttalelser fra innbyggere  

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

Arne Sørland 

08.05.2022 

Erfaringer og inntrykk 
Har inntrykk av at kommunen har fått et relevant plansystem, med god struktur 
og innhold og at den operative planleggerkompetansen er god.  

Savner lett tilgjengelig informasjon om situasjonsforståelsen, koblet opp mot 
revidering av arealdelen. Kommunens nettside er ikke brukervennlig nok. Det 
er vanskelig å finne informasjon som er relevant for overordnet planlegging.  

Det er vanskelig å forstå hva kommunen baserer sin planlegging på mht. 
forventet befolkningsvekst. F.eks. er det lite samsvar mellom SSBs 
framskrivinger (s. 7 i planprogrammet), og den forventede veksten som er 
kommunisert ut til innbyggere i planarbeidet som har pågått for Hønefoss 
sentrum. Et annet eksempel på lite samsvar er utbyggingen av Monserud 
renseanlegg, som fremstår som en stor kostbar overinvestering, på 
skattebetalernes regning. Dette må forklares, evaluering er nødvendig.  

For å få frem et riktig og troverdig situasjonsbilde er etterrettelig informasjon 
viktig og avgjørende.  

Troverdig situasjonsforståelse i planarbeid er avhengig av kommunens 
omdømme 

Det reises spørsmål om kommunens omdømme blant innbyggerne. 
Kommunen forsøker seg på omdømmebygging, bl.a. gjennom egen avis 
Ringvirkninger mars 2022. Denne oppfyller ikke behovet for relevant 
informasjon, framstår som omdømmebygging og selvskryt. Hadde vært naturlig 
at denne utgaven ga pedagogisk informasjon om arbeidet med arealdelen.  

Tilfredshet med utviklingen i byen og kommunen er avhengig av aksept. Viser 
til reguleringsplanen byplanen, Lloyds marked og City-gården som eksempler 

 
 

 

Mange av innspillene og spørsmålene i uttalelsen handler ikke 
direkte om planprogrammet eller arealdelen. Innspillene tas til 
orientering, med følgende kommentarer:  

 
 
 

Gjeldende samfunnsdel vedtatt i 2021 inneholder ingen måltall 
for befolkningsvekst. I planprogrammet for revidering av 
arealdelen står det at kommunen skal være realistisk i hvilken 
befolkningsutvikling vi planlegger for. Her vises SSBs 
framskriving (hovedalternativet) som legges til grunn. I tillegg 
har vi vist ett scenario som viser en høyere befolkningsvekst. 
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på planer som ikke har aksept hos flertallet i befolkningen. Stiller også 
spørsmålet om tilstrekkelig aksept er til stede i kommunens egen organisasjon.  

Hvorfor har vi ikke sett og hørt mer til fagfolkene i disse planprosessene? De 
som kan planjussen. Hvorfor har ikke fagpersonene/planleggerne/utøvende 
saksbehandlere mer direkte kontakt med innbyggerne i 
medvirkningsprosessene? Reell og kompetent to-veis kommunikasjon er 
avgjørende for aksept.  

Planleggingsgrunnlaget må bygge på evaluering 
Mener kommunen har kompetente fagfolk på planleggergulvet, og er undrende 
til hvorfor dette ikke i større grad har preget sluttproduktet – her byplanen, 
Lloyds marked og øvrige planarbeid den siste tiden i Hønefoss sentrum.  

Måten kommunens strategiske ledelse har kommunisert med innbyggere på, 
og fremstilt sakene på, viser en avvisende holdning og mangel på kontakt med 
innbyggere. Tviler på at tyngden av samfunnsplanleggerne i kommunen har 
akseptert det som er blitt resultatet. Mener det brer seg en stor tvil om faglige 
anbefalinger bygget på kompetanse og integritet når fram til politikerne.  

Kjenner ikke til at kommunen har foretatt evaluering av sine planer, og spør 
hvorfor kommunen ikke har gjort dette.  

Gjengir spørsmål som ble reist av mange innbyggere både i byplanprosessen 
og Lloydssaken, uten å få troverdige svar, eller respektfull respons:  

- Hvorfor har ikke kommunen laget en byplan med overordnet arealbruk 
og infrastruktur for hele området som betraktes som Hønefoss by? 

- Hvorfor skal trafikken mellom bysentrum/kollektivknutepunktet og nye 
5-felts E16 gå? Via Tolpinrud, eller via Soknaveien fra Heradsbygda? 

- Hvorfor ble ikke dette fastlagt før områdeplanen for deler av sentrum 
ble laget? I en overordnet plan som er overordnet sentrumsplanene.  

- Ble ikke dette fastsatt i tidligere samfunnsdel/arealdel? Eventuelt 
hvorfor ikke? 

- Hvilke anbefalinger fikk politikerne fra rådmannen? 

Dersom kommunen skal få bedre omdømme i samfunnsplanleggingen, må det 
foretas en objektiv evaluering av sentrale deler av kommunens 
samfunnsplanlegging, herunder utøvelse av kommunens ulike roller. Mener 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Evaluering av planer:  
Kommunestyret skal hvert fjerde år, senest innen ett år etter 
konstituering, vedta kommunal planstrategi. Planstrategien 
skal inneholde en drøfting av blant annet strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer og en vurdering av kommunens planbehov. 
Dette iht. pbl. § 10-1. Hensikten med planstrategien er blant 
annet å gjøre en grundig vurdering av kommunens planbehov, 
og prioritere hvilke planer det er størst behov for å utarbeide 
eller revidere. Som grunnlag for denne prioriteringen blir 
kommunens planverk gjennomgått og evaluert.  

Viser også til planprogrammet kap. 2.3 om gjeldende 
arealplaner i Ringerike kommune. Her står det blant annet 
følgende: For å vurdere behovet for endringer skal vi evaluere 
gjeldende arealplaner.  

• Hva har fungert godt?  
• Hvor er det behov for endringer?  
• Hvor store er arealreservene for ulike formål?  
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kommunen har blandet sin rolle som planmyndighet, eiendomsbesitter og 
katalysator i nevnte plansaker.  

Hønefoss påvirker livet i øvrige deler av kommunen, og som følge av 
kompleksiteten må det stilles større krav til arealplanlegging og byggesaker i 
byen enn kommunen for øvrig.  

Har føringene fra overordnet plan vært gode nok – eller er det holdningene og 
planleggingskulturen i kommunens organisasjon som har sviktet?  

Etterlyser evaluering av de planer og planprosesser som har foregått i 
Hønefoss. Spesielt områdeplan Hønefoss og kommunens etablering av 
rammer for detaljplan Lloyds marked med flere. Foreslår ulike hypoteser som 
utgangspunkt for evalueringene. 

Oppsummering 

1. Først planlegge evaluering – deretter gjennomføre evalueringene.  
2. Deretter programmere planarbeidet med utgangspunkt i funnene, 

konklusjonene fra evalueringene og revidert situasjonsbilde.  

Kan ikke se at rådmannen har drøftet om det er nåværende kommunestyre 
som skal vedta arealdelen, eller kommunestyret etter valget 2023. Å starte og 
sluttbehandle en så viktig del av kommuneplanen som arealdelen, på tampen 
av en periode er lite hensiktsmessig. Nytt kommunestyre får lite eierskap til 
planen.  
 

• Hvordan står dette i forhold til framtidig utvikling?  
• Har planen vært et styringsverktøy for videre 

planlegging og saksbehandling?  
• Har planen gitt grunnlag for den arealutvikling vi ønsker 

for Ringerike kommune? 

 

 

 

 

 

 

 

Framdrift:  
Forslag til framdriftsplan for revidering av arealdelen er lagt 
fram for formannskapets strategi og plan da forslag til 
planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Hvilken 
framdrift rådmannen skal styre etter i denne saken er en 
politisk prioritering.   

 

Bjørn Aage Holmen 
08.05.2022 

Ringeriksbanen og befolkningsutvikling 
Ringeriksbanens «komme» er for usikker til at den kan legges som 
hovedforutsetning for kommunens utviklingsplaner. Det kan ikke stå i 
planprogrammet at Ringeriksbanen og ny E16 skal gjennomføres i denne 
perioden.  

Ringeriksbanen og befolkningsutvikling 
Ringeriksbanen og ny E16 inngår i Nasjonal transportplan og 
rådmannen forholder seg til dette. I kommuneplanens 
samfunnsdel står det i forordet at kommunen legger til grunn at 
Ringeriksbanen kommer. Arealstrategiens tilnærming om 
utvikling innenfra og ut kombinert med bruk av 
rekkefølgebestemmelser gir robusthet for et utfallsrom innen 
hvor raskt befolkningsutviklingen i Ringerike skjer. 
Arealstrategien slår fast at omfang og rekkefølge på hvilke nye 
arealer som åpnes for bebyggelse og anlegg skal samsvare 
med behov gitt av befolknings- og samfunnsutvikling.  
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Viser til befolkningsprognoser fra 2015/2016 som lå til grunn for byplanen, og 
at disse stadig har blitt nedjustert. Da må også utnyttelsesgraden/ 
fortettingsstrategien, spesielt i Hønefoss sentrum, nedjusteres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viser til lavbudsjett blokkutbygging i sentrum, og at det er vanskelig å forstå 
hvordan dette skal bidra til økt medianinntekt blant innbyggere og bedre 
skatteinngang til kommunen. Vil man ha ressurssterke høyinntektsfamilier til 
kommunen, må man tilrettelegge for boliger som disse ønsker seg, både 
sentralt og landlig.  

Framdrift 
Kommuneplanens arealdel bør behandles etter kommunevalget 2023. Saker 
som byplan og arealdelen bør være en naturlig del av valgkamp. Vedtak etter 
valget vil sikre bedre eierskap til planen i nytt kommunestyre.  

 
 

Sentrale vs. lokale føringer 
Tilpasning til faktisk utvikling, realistiske framtidsscenarier, lokal 
medbestemmelse og kommunens egenart som konkurransefortrinn bør 
vektlegges. Generelle nasjonale og overnasjonale føringer bør til en viss grad 
nedtones, og tas for det de er: føringer. I tilfeller der det er misforhold mellom 
lokale interesser og nasjonale/overnasjonale føringer bør lokale interesser som 
hovedregel ha forrang. 

I planprogrammet for revidering av arealdelen står det at 
kommunen skal være realistisk i hvilken befolkningsutvikling vi 
planlegger for. Her vises SSBs framskriving (hovedalternativet) 
som legges til grunn. I tillegg har vi vist ett scenario som viser 
en høyere befolkningsvekst.  

Fortetting rundt kollektivknutepunkt er i tråd med nasjonale 
retningslinjer. Byplanen tilrettelegger for utvikling for å bygge 
opp under mål om styrking av sentrum gjennom fortetting med 
boliger og arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere kan gå og 
sykle for sine hverdagsgjøremål, styrke kollektivtransporten og 
sentrumshandelen, samt unngå byspredning.  

Bestemmelsene til byplanen skal sikre kvalitet i det som 
bygges. Et av målene i byplanen er at byen skal være for alle, 
og et av virkemidlene i bestemmelsene er krav til variasjon i 
boligtilbudet. Leiligheter i sentrum vil frigjøre eneboliger både i 
sentrumsnære områder og kommunen ellers. Det er også 
tilrettelagt for bygging av ny småhusbebyggelse i Hønefoss. 
Kommunen jobber også med en boligplan, som vil erstatte 
tidligere boligsosial handlingsplan. 

Framdrift 
Forslag til framdriftsplan for revidering av arealdelen er lagt 
fram for formannskapets strategi og plan da forslag til 
planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Hvilken 
framdrift rådmannen skal styre etter i denne saken er en 
politisk prioritering.   

Sentrale vs. lokale føringer 
Kommunen har plikt til å ivareta nasjonale og vesentlig 
regionale interesser og føringer, og det kan gi grunnlag for 
innsigelse dersom et planforslag er vesentlig i strid med disse 
føringene. Samtidig skal kommunen i sitt planarbeid gjøre 
avveininger mellom kommunale hensyn og interesser, og 
nasjonale og regionale interesser.  
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Magne Nyheim og Monica S. Nyheim 

08.05.2022 

Kommuneplanbestemmelsene 
I retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 står det at det ikke tillates 
bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjorden. Dette er en lite presis 
formulering som bidrar til misforståelser og spørsmål. Hvor starter og slutter 
Åsa?  

Forslag til endring:   
Alternativ 1: Det tillates ikke omregulering av fritidseiendom til boligeiendom i 
100 meters belte til Steinsfjorden, med unntak av indre og ytre sentrumssoner i 
Åsa. Forutsetningen for dette er at fritidseiendommen ligger i område med 
overvekt av boliger, og at man kobler seg til kommunalt vann og avløp.  

Alternativ 2: Teksten tas bort.  

Sentrumssoner for Åsa  
Gnr/bnr 21/7 er den eneste i 250 m radius fra sentrumspunktet som ikke er 
indre sentrumssone. Ser ingen god grunn til forskjellsbehandling, og ber om at 
eiendommen tas med i indre sentrumssone.  

Begrunnelse:  
Det er boliger og fritidsboliger på begge sider av fylkesvegen i indre 
sentrumssone Eiendommen får et byggefelt som nærmeste nabo ovenfor 
fylkesvegen, og har stort sett kun boligeiendommer rundt seg.  

Det er mulighet for å krysse fylkesveien for å gå til skolen. Kryssing av vei er 
likestilt med andre eiendommer nedenfor veien. Mulighet for å gå til skole uten 
å gå langs fylkesveien. Infrastruktur som strøm, vann og kloakk er på 
eiendommen, likestilt andre eiendommer. At eiendommen ligger på nedsiden 
av fylkesveien er også likestilt med andre eiendommer.  

 

 
 

 

 

Kommuneplanbestemmelsene 
Innspillet vurderes videre i arbeidet med revidering av 
kommuneplanbestemmelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

Sentrumssoner for Åsa 
Rådmannen har etter høring og offentlig ettersyn av 
planprogrammet utarbeidet et nytt forslag til 
sentrumsavgrensing for Åsa. Se nærmere kommentarer under 
uttalelsen fra Åsa vel og Åsa 2030.  
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Ole Haakon Opperud 

09.05.2022 

Politisk styring  
Plan- og bygningsloven fastslår at politikerne skal ha styringen av planarbeidet. 
Planprogrammet synes å tillegge administrasjonen styringen. Politiske organer 
bør følge arbeidet tett, og det bør vurderes å oppnevne et eget. 
Formannskapets strategi og plan vil antagelig få for stor belastning hvis det 
skal følge arbeidet aktivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Byplanprosessen viser de uheldige konsekvenser når politisk styring er 
fraværende.  

 

 

 

Utbyggingsmønster 
I planprogrammet kap. 2.2. står det at arealstrategien avklarer det overordna 
utbyggingsmønsteret, og at det derfor ikke er behov for vurdering av alternative 
strategier. Denne påstanden mangler planfaglig grunnlag. Samfunnsdelen og 
arealstrategien har ikke nødvendig kunnskapsgrunnlag for å fastsette 
utbyggingsmønsteret. Det er arealplanens viktigste oppgave å fremskaffe et 

Innspillet tas til orientering, med følgende kommentarer:  

Politisk styring 
Kapittel 3.3 i planprogrammet viser den politiske 
organiseringen og forankringen i planarbeidet. Dette er i tråd 
med kommunens delegeringsreglement, hvor formannskapet 
er definert som planutvalg og har fått delegert myndighet på 
dette området fra kommunestyret.  

Som det framgår av planprogrammet skal formannskapet 
holdes orientert om sentrale problemstillinger underveis i 
planprosessen. Dette skjer i formannskapets strategi- og 
planmøter. Rådmannen legger stor vekt på å informere og 
involvere både hovedutvalget for miljø og areal og 
formannskapet underveis i planprosessen. Som 
framdriftsplanen i vedlegg 1 viser er det planlagt politiske saker 
med vedtak ved viktige milepæler i prosessen. Det at 
formannskapet skal ha kapasitet til å delta i overordnede 
planer som kommuneplanen, er også noe av bakgrunnen for at 
formannskapet har egne strategi og plan møter. I tillegg 
involveres altså hovedutvalget for miljø- og areal som har 
anledning til å gi sin innstilling til formannskapet. 

Når det gjelder byplanen så var formannskapet styringsgruppe 
også for dette planarbeidet, og fulgte arbeidet tett både 
gjennom orienteringer og behandling av saker underveis. 
Kommunestyret ble også orientert. Medvirkningsopplegget i 
byplanprosessen var omfattende både for innbyggere og 
folkevalgte, mer informasjon om dette er tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside. 

Utbyggingsmønster 
Det er anbefalt at kommunen i sin samfunnsdel fastsetter en 
langsiktig og overordnet arealstrategi, og denne anbefalingen 
framgår blant annet i Nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging.  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3007
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/samfunnsutvikling/redaksjon/lloyds-marked/tidslinje-omraderegulering/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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slikt kunnskapsgrunnlag, og fremlegge forslag til utbyggingsmønster, gjerne i 
alternativer.  

Arealstrategiens grense for langsiktig vekst er i konflikt med flere av 
arealstrategiene, og er urealistisk. Utvikling av Hønefoss bør ses i et langsiktig 
perspektiv, og alternative utviklingsretninger vurderes. 

Alternativer for fremtidig langsiktig utvikling bør presenteres tidlig i prosessen, 
og legges til grunn for medvirkning og politisk beslutningsprosess. Viktig med 
reell medvirkning, og at planarbeidet utføres av kommunens egne fagfolk. 
Tidsplanen for planprosessen bør endres som følge av dette.  

Viser kartskisser for byens arealekspansjon i perioden 1900-1980. 
Illustrasjonen kan utvides med situasjonen i år 2000 og 2020 for å begrunne 
betydningen av langsiktig planleggingshorisont.  

 

Næringsareal 
Det er store næringsarealer nord for Hønefoss. Det bør vurderes om disse 
arealene i større grad skal reserveres for virksomheter med mange 
arbeidsplasser per dekar. Arealkrevende virksomheter, som datasenter, bør 
heller legges til Sokna, Hallingby eller Nes i Ådal.  

 

 

Arealdokumentasjon 
Som grunnlag for planen bør det utarbeides temakart der alle relevante 
arealinteresser blir dokumentert og verdigradert.  

 

 

Kollektivtransport 
Arealplanen bør legge til grunn proaktive forventninger til satsing på 
kollektivtransport, med fleksible framtidsløsninger. Veier med kollektivtilbud bør 
være kartfestet på samme måte som sykkelveier.  

 

Arealstrategien avklarer det overordnede utbyggingsmønsteret 
i Ringerike kommune. Det er viktig med kontinuitet i 
samfunnsplanleggingen, og kommuneplanens arealdel er 
utviklet over tid med jevnlige revideringer. Rådmannen viser 
også til rapporten som ble utarbeidet i forbindelse med 
arealstrategien.  

Konkrete avklaringer av arealbruk skjer i arealdelen, samt 
konsekvensutredning av planforslaget. I dette arbeidet vil det 
kunne være behov for vurdering av alternativer f.eks. knyttet til 
lokalisering, ulike planløsninger m.m.  

Forslag til framdriftsplan for revidering av arealdelen er lagt 
fram for formannskapets strategi og plan da forslag til 
planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Hvilken 
framdrift rådmannen skal styre etter i denne saken er en 
politisk prioritering.   

Næringsareal 
Innspillene tas til orientering. Lokalisering av 
næringsvirksomhet skal følge opp kommunens mål for areal- 
og transportutvikling, og vurderes ut fra ABC-prinsippet (jf. 
planprogrammet kap. 4.3). Dette innebærer blant annet at 
kontorarbeidsplasser og detaljhandel ikke skal ligge i bilbaserte 
områder utenfor sentrum. For å tydeliggjøre dette har 
rådmannen lagt inn en nærmere forklaring på hva ABC-
prinsippet innebærer. 

Arealdokumentasjon 
Arealdelen skal ha en konsekvensutredning som beskriver 
virkninger for miljø og samfunn, både for enkeltområder og 
konsekvenser av planens samlede virkninger. Det skal også 
utarbeides et arealregnskap og ulike temakart.  

Kollektivtransport 
Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er 
helhetlige og bærekraftige transportløsninger, der flest mulig 
går, sykler og kjører kollektivt (hovedmål 3.2). Arealdelen skal 

https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/c5820b409bd743fc865864dd1094c162/dokumenter-for-nettside/arealstrategi-og-barekraftig-mobilitet-bakgrunn-og-utdypende-informasjon.pdf
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Hønefoss som regionhovedstad 
Skal byen fungere som dette må den være tilgjengelig med bil, med parkering i 
sentrum. Innfartsparkering og kollektivtransport videre er en politisk korrekt 
løsning, storbyløsning, men vil neppe fungere i Hønefoss.  

 

Veiløsninger 
Hønefoss er avhengig av bilforbindelse mellom nord og sør. 
Omkjøringsmulighetene ligger for langt ut. Hønefoss bør planlegge en 
gjennomkjøringsvei under bakken, slik de fleste byer velger. Det må fastlegges 
hovedadkomst til sentrum fra ny E16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbanestasjon 
Det var stor enighet om at stasjonen fortsatt skulle ligge i byen, men det har nå 
kommet fram en rekke svakheter her; som gjelder kvikkleire, fremtidig spor 

legge til rette for dette. Samtidig er det slik at selve driften av 
kollektivtilbudet ligger til fylkeskommunen, men kommunen kan 
gjennom sin arealplanlegging bygge oppunder grunnlaget for 
kollektivtilbudet ved å prioritere utvikling nært 
kollektivknutepunkt. Kollektivtilbud vil være ett av temaene i det 
videre planarbeidet. 

Hønefoss som regionhovedstad 
Kommunens parkeringsforskrift skal oppheves og erstattes 
med bestemmelser i kommuneplanen. I forbindelse med dette 
skal også innholdet i parkeringsbestemmelsene vurderes 
nærmere.  

Veiløsninger 
Kommunen og fylkeskommunen jobbet i byplanarbeidet tett 
sammen om en samferdsels- og transportutredning. Det ble 
videre fattet et prinsippvedtak i formannskapets strategi og 
plan (sak 29/18) for å sikre politisk retning. I arbeidet med 
temaet trafikk var det planverksteder både for allmennheten og 
folkevalgte. Transportutredningen legger til grunn nullvekst i 
personbiltransporten.  

Konsekvensene av tiltakene som er lagt til grunn i 
konsekvensutredningen er vurdert og modelltest viser fortsatt 
akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil. 

Fra sammendraget i byplanens KU for tema trafikk:  

Foreslått områderegulering innebærer oppgradering av 
infrastrukturen og bedre tilrettelegging for gående og syklende 
(bl.a. bruer over elva), samt økt prioritering av buss med 
kollektivfelt og signalprioritering. Veikapasiteten vil reduseres 
noe gjennom smalere kjørefelt og reduserte fartsgrenser og 
parkeringstilgangen i sentrum reduseres og styres (bl.a. 
langtidsparkering i utkanten av sentrumskjernen). Samtidig 
opprettholdes veinettets robusthet gjennom blant annet 
opprettholdelse av biltraséer og venstresvingefelt i sentrum der 
nødvendig for trafikkavviklingen. 
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retning Tolpinrud, for liten plass for kollektivtransport, uheldig adkomst til 
parkeringsanlegg og lang avstand mellom dette og stasjonen.  

Stasjonen vil aldri bli et kollektivknutepunkt, men være stoppested på 
Bergensbanen og endestasjon på eventuell Ringeriksbane. 
Kollektivknutepunktet i Hønefoss er busstasjonen. I arealplanen bør det 
vurderes alternative plasseringer av jernbanestasjon.  

 

Det er viktig å se tiltakene i lys av ny Ringeriksbane, som 
koordinert med andre tiltak kan gi kollektiv-trafikken et løft, 
også lokalt. En utbyggingsstrategi som fokuserer utbygging i 
Hønefoss sentrum og begrenser det ellers er viktig for å klare 
ønsket utvikling.   

Jernbanestasjon 
Rådmannen forholder seg til at det i statlig reguleringsplan for 
Ringeriksbanen er vedtatt at stasjonen skal ligge der den ligger 
i dag.  

Siri Berrefjord 

09.05.2022 

Befolkningsvekst 
Viser til et saksframlegg som omtaler Ringeriksbanen og mål om 40 000 
innbyggere i Ringerike innen 2030. I følge SSB vil Ringerike ha en befolkning 
på 35 000 innbyggere i 2050. Ønsketallene og prognosen spriker enormt, og 
vekstplanen som ligger til grunn for utbyggingen av Hønefoss sentrum bygger 
ikke på realistiske prognoser. Byplanen fra 2019 bygger på denne vekstplanen. 
Selv om prognosene er nedjustert, har man ikke gjort noe med planene. Man 
har heller ikke utredet hvilke tiltak som må til for å oppnå vekst av den karakter 
kommunen ønsker.  

Det er ingen garantier for om og når banen kommer, og kommunen må utvikles 
med tanke på tiltrekningskraft, med eller uten bane. Man må vite hvilke 
befolkningsgrupper man tiltrekker seg. Ser nå ut som det i stor grad er eldre. 
Kommunen har gjennomsnittlig allerede en svært høy andel eldre, og dette kan 
slå uheldig ut for kommunens økonomi.  

 
 

 

 

 

 

Befolkningsvekst 
Rådmannen er usikker på hvilket saksframlegg det er referert 
fra. Målet om 40 000 innbyggere i 2030 var en del av 
kommuneplanen samfunnsdel vedtatt i 2015. I 2021 vedtok 
kommunestyret en ny samfunnsdel. Denne samfunnsdelen 
inneholder ikke konkrete mål om befolkningsvekst, men i 
ordføreres forord til planen står det at «Vi legger til grunn i vår 
planlegging for Ringerike at Ringeriksbanen kommer».  

Rådmannen viser til planprogrammets kapittel 2.4 Hvilken 
befolkningsutvikling skal vi planlegge for? Her står det blant 
annet at kommunen skal være realistisk i hvilken 
befolkningsutvikling vi planlegger for. SSBs hovedalternativ for 
befolkningsframskriving er vist. I tillegg er det vist ett scenario 
med en høyere befolkningsvekst. Hensikten med dette er å 
synliggjøre mulighetene og usikkerheten kommunen står 
ovenfor framover. Dette alternative scenariet er langt lavere 
enn de politisk vedtatte målene i forrige samfunnsdel.  

I arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 
er det besluttet en tilnærming om utvikling innenfra og ut 
kombinert med bruk av rekkefølgebestemmelser. Dette gir 
robusthet for et utfallsrom innen hvor raskt 
befolkningsutviklingen i Ringerike skjer. Arealstrategien slår 
fast at omfang og rekkefølge på hvilke nye arealer som åpnes 
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Forankring, medvirkning og byutvikling  
Viser til formuleringer fra kommunen i byplansaken knyttet til forankring, 
medvirkning og byutvikling, samt Lloyds saken hvor det kom inn over 100 
innspill som ikke er svart ut av kommunen. Kommunen ba om innspill, og sa at 
nå skulle det lyttes, dette er ikke inntrykket man sitter igjen med.   

Dersom politikerne fortsetter i samme spor, uten tilstrekkelige undersøkelser, 
konsekvensutredninger, og overlater byutvikling til utbyggere, kan dette 
ødelegge kommunens potensiale og muligheter.  

 

 

 

 

 

Framdrift 
Å presse gjennom rett før et valg, som med byplanen i 2019, er ikke riktig. 
Siste melding fra Nye veier er at banen tidligst kommer i 2034. Bør vi ikke da 
benytte tiden godt for å skape en levende by med ekte tiltrekningskraft som gir 
bolyst? Bør ikke den skapes av politikerne i samarbeid med innbyggerne? 
Administrasjon og kommunestyret bør stoppe opp og se etter hva eller hvem 
som «jager» dem videre i samme spor, og hvor det sporet fører hen.  

for bebyggelse og anlegg skal samsvare med behov gitt av 
befolknings- og samfunnsutvikling. 

Forankring, medvirkning og byutvikling 
Medvirkningsopplegget i byplanprosessen var omfattende 
både for innbyggere og folkevalgte, mer informasjon om dette 
er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

 
Plan for gjennomføringen av planprosess for arealdelen med 
innspillsrunder, behandling av arealinnspill, politisk 
organisering og forankring, samt informasjon og medvirkning 
er omtalt i kapittel 3 i planprogrammet. Viser også til omtale 
under «Målet med planprogrammet» i kap. 1.2:  
Ved forrige revidering av kommuneplanen tok behandling av 
arealinnspill fra grunneiere og utbyggere mye tid. Kommunen 
kom i liten grad selv med egne helhetlige forslag. Dette 
planprogrammet viser hvordan kommunen selv skal gjøre egne 
vurderinger av behov og aktivt fremme en arealutvikling som er 
i tråd med mål i kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi.  

Framdrift 
Forslag til framdriftsplan for revidering av arealdelen er lagt 
fram for formannskapets strategi og plan da forslag til 
planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Hvilken 
framdrift rådmannen skal styre etter i denne saken er en 
politisk prioritering.   

 
 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/samfunnsutvikling/redaksjon/lloyds-marked/tidslinje-omraderegulering/

