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Innstilling fra kommunedirektøren: 
Planforslag for Ringsevja 23 legges ut til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008 § 12. Forslaget er datert 04.05.20 (plankart og reguleringsbestemmelser) og 
14.05.20 (planbeskrivelse). 
 
 
(SU-utvalget gjør endelig vedtak) 

 

Samfunnsutviklingsutvalg 18.06.2020: 
 
Behandling: 

Nytt punkt 2: 
Forutsatt at publikumsrettet virksomhet på 1 plan blir ivaretatt. 

 

Utvalget vurderte Øyvind Kaasa, AP, sin habilitet som styremedlem i NOBEF. Utvalget vedtok 
enstemmig at han er inhabil jf. fvl § 6 e.  
Enstemmig vedtatt med nyttt punkt 2.  
 

SU- 026/20 Vedtak: 

1. Planforslag for Ringsevja 23 legges ut til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008 § 12. Forslaget er datert 04.05.20 (plankart og reguleringsbestemmelser) og 
14.05.20 (planbeskrivelse). 
2. Forutsatt at publikumsrettet virksomhet på 1 plan blir ivaretatt. 
 

Vedlegg: 
11.06.2020 00_PLANBESKRIVELSE_planforslag_Ringsevja 

23_14 05 2020 

322515 

11.06.2020 Vedlegg 1_PLANKART_planforslag_Ringsevja 

23_04 05 20-A3-L 

322516 

11.06.2020 Vedlegg 322517 



2_Planbestemmelser_PLANFORSLAG_Ringsevja 

23_04 05 2020 

11.06.2020 Vedlegg 3_illustrasjonsplan_Ringsevja 23_04 05 20 322518 

11.06.2020 Vedlegg 4_Referat fra oppstartsmøtet - Ringsevja 23 322519 

11.06.2020 Vedlegg 5_Varselsbrev_Ringsevja 23 322520 

11.06.2020 Vedlegg 6_Varslingsannonse_Ringsevja 23 322521 

11.06.2020 Vedlegg 7_Innspill til varsling 322522 

11.06.2020 Vedlegg 8_ROS-analyse_Ringsevja_april 2020 322523 

11.06.2020 Vedlegg 9_geoteknisk rapport_ulefoss 

samfunnshus_1976 

322524 

11.06.2020 Vedlegg 11_Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

312901.PDF (705023) 

322525 

11.06.2020 Vedlegg 12_Midt-Telemark Energi AS. Varsling av 

planoppstart, Nome kommune (705585) 

322526 

11.06.2020 Vedlegg 13_Statens vegvesen Uttalelse til varsel om 

oppstart - Detaljregulering for Ringsevja 23 (704648) 

322527 

20.03.2020 Vedlegg 14_Uttale til varsel av detaljreguleringsplan 

for omsorgsleiligheter Ringsevja 23 - Nome 

kommune.PDF 

316363 

11.06.2020 Vedlegg 15_ ideer til mulige salgpunkter eller 

publikumsrettete virksomheter 

322570 

 

 

Faktiske opplysninger 
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av 9 omsorgsboliger på Ringsevja 23, 
Ulefoss. 
Nobef Nome kommune er forslagstiller for planen. Eiendommen med gbnr. 12/70 er på 948 
m2 og eides av Nils Juel, men med opsjon for kjøp av Nobef. Areal for gangveg, med gbnr. 
12/115, er på 455 m2, eies av Nome kommune. Planområdet er på ca. 1,8 daa. 
Bygget har i dag publikumsadkomst fra Ringsevja og fra parkering fra Kaldekjeldevegen. 
 

 

 
 
Innledning 
Planforslaget er basert på en ny 3-etasjers bygging i Ringsevja 23 (Eksisterende bygget på 
Ringsevja 23 planlegges revet). Bygget er oppdelt i tre like 3-etasjes volumer, som knyttes 
sammen rundt felles inngangspartier og trapperom med heis. Utbygging er ikke ferdig 



prosjektert, i medfølgende plandokumenter ble der presentert skisser (plan/fasade) med litt 
ulik utforming.  
Det er 6 treroms leilighetene med gateinngang mot Ringsevja, og 3 toroms leiligheter mot 
parkeringsareal med innkjøring fra Kaldekjeldevegen 
 

 
 
Planstatus 
Overordna plan 
ATP Telemark. Regional plan for areal og transport i Telemark 2015-2025 skal legge til rette 
for befolkningsvekst, og en bærekraftig utvikling av byer og tettsteder i Telemark.  Tabellen 
under viser hvordan planforslaget oppfyller mål i areal- og transportplanen. 
 

 
 
Kommuneplan.  
Gjeldende kommuneplan er Kommunedelplan Ulefoss 2008 – 2018, og viser planområdet 
sentralt innenfor Byggeområde – nåværende senterområde. Det er en overordet målsetting 
at boliger skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende sentrum. 
 



 
«1.2 Krav til lokalisering av ny bebyggelse. 
Ny bebyggelse skal lokaliseres og utformes slik at de tilpasses terrenget/landskapet i 
forhold til eksisterende bebyggelse. Nye bygg og anlegg, eller utvidelse av eksisterende, skal 
ta hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur, volum/form på bygninger og landskap 
(§ 20-4, 2.ledd, bokstav b).» 
 
Andre utredninger:   
Flomsonekart delprosjekt Ulefoss (NVE rapportnr. 14/2006)  
Storparten av Ulefoss sentrum ligger i 200-årsflomsone. Kommunedelplanen for Ulefoss 
2008-2018 setter krav i forhold til 200-års flom, basert på beregninger utarbeidet av Norges 
vassdrags- og energidirektorat.  
Etter rapport nr. 14/2006 Flomsonekart, Delprosjekt Ulefoss, utarbeidet av Norges vassdrags- 
og energidirektorat er dimensjonerende flomvannstand for 200-års flom 19,00 moh. + 30 cm 
sikkerhetsmargin – dvs. 19,30 moh.  
Bebyggelsen må bygges / sikres mot vanninntrenging dersom byggets gulvhøyde legges 
lavere enn 19,30 moh.  
Dette nivået skal brukes som utgangspunkt i plassering av hensynsone på plankartet. 
En mindre del (se kartutsnitt) av planområdet ligger lavere enn 200-års flomvannstanden 
(+19,30 m.)  
 

 
Risiko for kvikkleirskred / Risikokart Nome 2006-06-22 (NVE rapportnr. 2000108-69) 
NVE har kartlagt skredfarlige kvikkleiresoner som et ledd i den nasjonale skredkartleggingen. 
Kartlagte områder er visst i NVE sitt aktsomhetskart (https://atlas.nve.no). Disse sonene kan 



brukes for å avgrense aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Vi gjør oppmerksom på at de 
kartlagte faresonene bare omfatter større soner, og bare utløsningsområder (områder som 
kan skli ut). Også i de områdene som er omfattet av den nasjonale kvikkleirekartleggingen 
kan det være forekomster av andre, mindre kvikkleiresoner og utløpsområde for skred 
utenfor de registrerte kvikkleiresonene.  
 
NVE har også modellert kart som viser marin grense i Norge. I NVE sin veileder Sikkerhet mot 
kvikkleirskred (2014) står det at alle områder under marin grense vil være 
aktsomhetsområder for kvikkleirskred. 

 
Planområdet ligger innenfor NVE sine kartlagte områder men er ikke utpekt som en 
skredfarlig kvikkleirsone. Det ligger derimot under marin grense og må regnes som et 
aktsomhetsområde.  
Område-stabiliteten må dokumenteres i slike områder før byggetiltak kan utføres. Det skal 
gjøres geotekniske undersøkelser av området. Eventuelle løsninger for stabilitet skal 
beskrives. Det skal legges ved dokumentasjon på utført totalsonderinger og løsmasseprøver. 
Det forutsettes at tiltaket utføres i samråd med geoteknisk sakkyndig i prosjekterings- og 
byggefasen. 
 
Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Ulefoss sentrum 2014_03.  
Områdeplan for Ulefoss sentrum med PlanID 2014_03. 
 

 
Planområdet er i områdeplanen avsatt til BFK8, kombinert formål bolig/forretning/kontor. En 
stripe langs nordre plangrense er avsatt til o_GS-veg-6, gang-/sykkelveg. 
For planområdet gjelder § 4.2, Krav om detaljreguleringsplan. 
Fellesbestemmelser som er relevante for planområdet er §4.1. 
b) Krav til parkering: Leiligheter opp til 70 m2: 1,5 p/enhet                                                      
Hybel: 0,5 p/enhet, Sykkel: 1 p/enhet           
d) Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering. 
f)  Før detaljregulering kan godkjennes skal det foreligge en geoteknisk undersøkelse av 
områdestabiliteten for arealet.  
 



For kombinert formål BFK8 har planen i §5.11.1 bestemmelser for bl.a. 
· I området er det tillatt å oppføre kombinert bebyggelse med bolig, forretning 

og/eller kontor med tilhørende anlegg.  (…) Alle etasjer med kontakt/inngang på 
bakkenivå, som henvender seg mot tilstøtende gater, torg eller p-arealer, skal ha 
publikumsrettet virksomhet. Inngangsfasade mot nærmeste kjøreveg (Ringsevja 
eller Kaldekjeldevegen). 

· BYA skal ikke overskride 70 %. 
· Ny bebyggelse kan ha gesimshøyde inntil 7 m og maks mønehøyde inntil 9 meter i 

forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 
· Bygningens hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 15 og 30 grader. 

For Gang- og sykkelveger har planen i § 6.4 bl. a bestemmelser for: 
Vegbredde. Min. bredde er 3,0 m. 

 
 
Oppsummering av merknader etter varsling om oppstart 
Oppstart av planarbeid ble varslet 17.02.20, med frist for tilbakemeldinger eller innspill 
23.03.20.  Det kom inn tre merknader til saken, disse er oppsummert og kommentert under. 
 

Sender, dato Sammendrag Foreløpig kommentar 

Statens vegvesen 
05.03.20 

Viser til at ansvaret for fylkesvegene 
er overført til fylkeskommunen.  SVV 
har ansvar for riksvegnettet, for 
rikspolitiske retningslinjer og 
trafikksikkerhet.                                                      
Har ingen kommentarer til varsling. 

Kommentar fra 
forslagstiller: 
Tatt til etterretning 

Midt-Telemark Energi 
18.03.20 

Minner om kabler som ligger 
innenfor regulert område: 

 
 

Kommentar fra 
forslagstiller: 
Tatt til etterretning 

Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark 
17.03.20 

Viser til fylkesmannens rolle, med 
ansvar for å påse at planforslaget 
ikke er i strid med nasjonale eller 
viktige regionale interesser innenfor 
miljø, landbruk, samfunnssikkerhet, 
folkehelse eller barn og unges 
interesser. 
 

Kommentar fra 
forslagstiller:   
Funksjoner på gateplan:  
Ringsevja har tidligere 
vært sentrumsgate med 
handels- og 
servicefunksjoner i de 
fleste hus på gateplan. 



· Viser til at det ikke er lagt opp til 
handel- eller servicefunksjoner i 
første etasje/gateplan, slik 
overordna plan fordrer. Peker på at 
planområdet har en sentral 
beliggenhet i tettstedet, og at det 
prinsipielt er ønskelig å reservere 
første etasje/gateplan til slike 
funksjoner. 

· Minner om kravet til ROS-analyse, 
som skal vise forhold i tilknytning til 
bl.a.: Flomsone, grunnforhold 
(innen planområdet og 
områdestabilitet), trafikksikkerhet, 
overvann, barn og unges interesser, 
støynivå, spesielt mht. utendørs 
støynivå ved ny bebyggelse. 

· Minner om krav til universell 
utforming, samt relevante krav til 
lekeareal. 

 

Disse lokalene er små 
etter dagens krav, og 
det er bygd større 
forretningsbygg tett på 
sentrum. Tidligere 
forretninger i Ringsevja 
er bruksendret til bolig. 
Ringsevja 23 har store 
forretningsbygg tett på 
(i Kaldekjeldevegen), 
Utbygger har som 
formål å bygge 
tilpassede boliger, noe 
som vil styrke sentrum, 
og mener det ikke er 
økonomi i prosjektet til 
å redusere antall 
boliger. 
ROS-analyse er 
utarbeidet og ligger ved 
planen. 
Universell utforming: 
Med bakgrunn i 
planlagt type 
leiligheter, legges det 
stor vekt på universell 
utforming. Ved at det 
er adkomst fra begge 
gater til felles 
inngangsareal som 
leder ut til felles 
utearealer 
Bygget planlegges med 
heis. 
Lekeareal: Planlagt 
utbygging omfatter 
mindre omsorgs-
leiligheter for eldre 
eller mennesker med 
spesielle behov, i 
utgangspunktet er det 
ikke tenkt til 
småbarnsfamilier. Det 
er ikke tilrettelagte for 
felles nærlekeplasser i 
Ulefoss sentrum, men 
kort vei til idrettsanlegg 
ved samfunnshuset (ca 
130 m). 



 
I tillegg til de overnevnte merknader er det kommet inn et brev fra Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune, d.d. 19.03.2020.    
 
Regionale planer Formålet med planleggingen synes å være i tråd med intensjonene i den 
regionale areal- og transportplanen for Telemark 2015-2025(ATP-Telemark). 
 
Fylkeskommune mener at området må (på grunn av omsorgsboliger) reguleres til «offentlig 
eller privat tjenesteyting» med tilhørende bestemmelser. Dersom området reguleres til 
omsorgsboliger, vil ikke krav om lekeplasser bli aktuelt. Det er likevel viktig at 
uteoppholdsarealer og tilgang til friområder blir utredet i planprosessen.  
Dersom det reguleres til boligformål, vil hensynet til barn og unge måtte vektlegges sterkt, 
retningslinjer, jfr. plan- og bygningsloven §§ 1-1, 3-1, RPR- barn og unge pkt. 4 og 5 samt 
forvaltningsloven § 17.  
 
Fylkeskommune viser videre at det i referat fra oppstartsmøte blir drøftet å gå vekk fra krav i 
«Områdereguleringsplan for Ulefoss sentrum» der det står at alle etasjer med kontakt/ 
inngang på bakkenivå, som henvender seg mot tilstøtende gater, torg eller p-arealer, skal ha 
publikumsrettet virksomhet. Fylkeskommune har ingen innvendinger mot at det ikke legges 
til rette for næringsvirksomhet i første etasje.  
 
Kommentar fra saksbehandler: 
Det er kort vei til lekeplasser:  

· 130 meter til samfunnshuset hvor det finnes flere aktiviteter til barn; 
· 150 meter til kunstgressbane; 
· 250 meter til lekeplass ved idrettsbane; 
· 350 metter til skolegård ved Holla 10-årige skole. 

 
Saksbehandler mener at behovet for lekeareal til barn er dekket, i tillegg er målgruppe til en 
bygning med leiligheter på cirka 70 kvm ikke tilrettelagt for barnefamilier. Saksbehandler 
mener at en endring fra «boligformål» til «offentlig eller privat tjenesteyting» ikke er 
nødvendig. 
 
Vurdering 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordna planer, unntatt at planforslaget ikke legger 
opp til publikumsrettede funksjoner i 1.etasje mot Ringsevja («§5.11.1 B/F/K 8 i 
områdereguleringsplan for Ulefoss sentrum 2014_03»).  
 
Saksbehandler mener at det er uheldig at et prosjekt fra en forslagstiller med tilknytting til 
Nome Kommune, er i strid med områdeplanen for Ulefoss. Saksbehandler er enig med 
Fylkesmannen, i at med den sentrale beliggenheten ville det vært ønskelig med en mer 
serviceorientert 1.etasje.  
 
En av hovedargumenter for et kombinert formål var at Ringsevja har mistet deler av sin 
funksjon som hovedgate med publikumsrettete virksomheter. De siste årene har dette 
endret seg positivt, antall tomme butikker har blitt færre, og Ringsevja har fått nytt liv. 
 
Kommunen kan være behjelpelig med ideer til mulige salgpunkter eller publikumsrettet 



virksomhet som kan være aktuelle. Legger ved noen bilder som kan gi et inntrykk av hvordan 
dette kan løse. 
 
Utbygger skriver at det ikke er økonomi i prosjektet som forsvarer å redusere i antall boliger 
til fordel for næringsfunksjoner. Saksbehandler mener imidlertid at det finnes flere 
muligheter for å tilrettelegge for publikumsrettete funksjoner. Dette er et prosjekt med 
mange boenheter. Utnyttingsgrad er høy, og det burde vært mulig å imøtekomme 
plankravet.  
 
Fortetting i sentrum er et viktig tema både nå og i framtiden, nye boenheter i sentrum er 
derfor en positiv utvikling for Ulefoss. 
 
Oppsummering – konklusjon 
Reguleringsforslaget for Ringsevja 23 med alle tilhørende plandokumenter anbefales lagt ut 
til offentlig ettersyn, forutsatt at publikumsrettet virksomhet på 1. plan blir i varetatt. 
 
 

 

Ulefoss, 01.06.2020 

Kommunedirektøren 

 

 


