
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Møtested:  VALDRESPORTEN  

Møtedato:  01.12.2014  

Tid:                 Se program  

                        Gruppemøte: Formannskapssalen er reservert fra kl. 11.00 

                        ( Ap, H og V) 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

eller tlf. 32 11 74 81 (Ingebjørg). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i 

papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider.    

 

PROGRAM: 
 

Kl. 12: 00: Avreise rådhuset (felles buss med mikrofon og høyttaler) 

         

Underveis i bussen:  

Orientering om: 

- mulige tiltak utsiktsrydding mot Sperillen 

- saker man kjenner til underveis på turen (campingplasser, uttak grus mm) 

- at Nes er satsningsområde i kommuneplanen. Utfordringene for Nes som  

            lokalsamfunn 

 

Befaringer: 

- Ødegaards eiendom (klagesak i samme møte, utsatt fra tidligere møte) 

- Mulig befaring fradeling tomt Bjonevannet til kårbolig på skogseiendom  

           (hvis tid) 

- Vise området for nytt renseanlegg og fortelle om det (er ikke noe fysisk der i  

            dag) 

- Tomt (forsøplet) visavis samvirkelag 

- Gammelt vannverket på Nes, ligger ved skolen 

 

Ca. kl. 14.30 Bespisning  

 

Ordinært møte starter kl. 15.00 på Valdresporten 
 

- Nes vel og bygdeutviklingslag forteller om stedet, lokalsamfunnet og   

             hvordan de arbeider for å utvikle Nes 

- Orientere om renseanlegg, sanering, vannverket v/ rådmannen 

 



Retur (hvis tid): 

 

- Ringmoen skole 

- Hallingby og parkeringsproblematikk (Hval kirkestue). 

 

 

 

SAKSLISTE  NR  12 
 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  

Varamedlem Nena Bjerke  Lise H Kihle Gravermoen 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

118/14 14/832    

 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.11.2014   

 

119/14 14/2606    

 GNR. 19/2 – Gamle Stubbdalsvei 6 – fradeling av kårbolig - klage  

 

120/14 14/3100    

 Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - klage fra Carl 

Eidsgård  

 

 

121/14 14/990    

 Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - klage vedrørende 

avslag på krav om dekning av sakskostnader  

 

 

122/14 14/644    

 GNR 261/7 - Klagebehandling på konsesjon på erverv av fast 

eiendom Else Katharina Astrup Petterøe 

 

 

 

 

 

 

 



123/14 14/595    

 Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom   

 

124/14 14/102    

 Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt   

 

125/14 14/2150    

 Prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket   

 

126/14 14/2741    

 Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbud   

 

127/14 14/1568    

 Kartlegging av bynære friluftsområder - vedtak av rapport   

 

128/14 14/1845    

 Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten   

 

129/14 14/2710    

 Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark   

 

130/14 14/2260    

 Gnr 80/74 Klage på pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett   

 

131/14 14/800    

 Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt 

tilleggsdokumentasjon om næringsvirksomhet - klage  

 

 

132/14 14/1183    

 Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og 

restaurant  

 

 

133/14 14/1486    

 Hovedplan avløp   

 

134/14 14/2886    

 Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring   

 

135/14 14/392    

 Nes i Ådal - Utslippstillatelse for renseanlegg   

 

EVENTUELT 

 

 

 

Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

ARNE BROBERG 

LEDER  
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Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.11.2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/832   Arkiv: 033 &17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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GNR. 19/2 - GAMLE STUBBDALSVEI 6 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE 

 

Arkivsaksnr.: 14/2606   Arkiv: GNR 19/2  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 18.08.2014 i sak 81/14, 

til klage datert 14.09.2014  fra Viera A.C.R. Frydenlund og til rådmannens saksframlegg. 

 

1.  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet 18.08.2014, i sak 81/14, 

bør endres.   

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket 18.08.2014 opprettholdes. 

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Sammendrag 
Viera A.C.R.Frydenlund påklager HMA´s avslag på søknaden om fradeling av kårboligen på 

hennes landbrukseiendom i Åsa. Rådmannen har vurdert de forhold som påpekes i klagen, 

men kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som gir grunnlag for å endre det vedtaket 

som er gjort i saken. 

 

Innledning 
I forbindelse med hovedkomiteens behandling av denne fradelingssøknaden, ble rådmannen i 

vedtakets pkt. 4 anmodet om å legge frem retningslinjene for behandling av kårboligsaker i 

Ringerike til ny behandling.  Søker oppfatter dette, naturlig nok, som et signal om at 

kommunen ønsker å vurdere om vilkårene for å kunne fradele kårboliger i Ringerike skal 

endres.   

 

Prinsippsaken om fradeling av kårboliger fremmes derfor i forkant av denne 

klagebehandlingen, slik at eventuelle endringer kan tas hensyn til når klagen behandles.  

 

Beskrivelse av saken 
 

Rådmannen viser til saksframlegget som ligger til grunn for HMA´s avslag i sak 81/14.   

 

I klagen hevder søker: 

1. at eiendommen ikke er stor nok til å gi næringsgrunnlag for en familie, og at det derfor 

ikke er et driftsmessig behov for kårbolig. 

2. at jorda på søkers eiendom har vært bortleid siden 1978, og således er med på å styrke 

driftsgrunnlaget på en naboeiendom. 

3. at det er ønskelig med økt bosetting i Åsa, slik at bosettingshensynet bør gå foran 

hensynet til mulige driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av eiendommen.  
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Kårboligen tenkes overdradd til søkers barnebarn, som planlegger å modernisere 

boligen og bosette seg der.                                                                               Fordelene 

ved å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 hevdes, etter en samlet vurdering, å være klart 

større enn ulempene 

4. at hovedkomiteens anmodning til rådmannen om ny behandling av retningslinjene, er 

et tydelig signal om mindre restriktive regler for fradeling av kårboliger    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Ringerike Jordstyre, sak 180/77: 

 

«Det er behov for kårbygning på eiendommen, og plasseringen er god.  Søknaden anbefales». 

 

HMA sak 81/14 med følgende vedtak: 

 

«Hovedkomiteen viser til søknad fra Viera Rozmara-Frydenlund om fradeling av 

eiendommens kårbolig med tomt, og til rådmannens saksframlegg. 

  

1. Eiendommen vurderes å ha et driftsmessig behov for kårbolig, og kårboligens 

plassering medfører påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for 

hovedbruket ved fremtidig drift, dersom kårboligen blir en fritt omsettelig enebolig. 

2. Hovedkomiteen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet 

vurdering, er klart større enn ulempene. En fradeling vurderes å være i strid med 

forbud mot fradeling av kårboliger nedfelt i kommuneplanbestemmelsen §2.1 som blir 

tilsidesatt. 

3. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, deleforbudet i kommuneplan-

bestemmelsenes § 2.1, og Plan- og bygningslovens § 20-1 m og § 26-1, avslår 

Ringerike kommune søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i Ringerike. 

4. Rådmannen anmodes om å legge fram bestemmelser for kårboliger til ny 

behandling”. 

 

Alternative løsninger 
 

Rådmannen har utformet et alternativt forslag til vedtak i tilfelle hovedkomiteen finner å 

kunne imøtekomme klager, og godkjenne fradeling av kårboligen med omsøkt tomt. 

Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går i 

mot søknaden, gjøres vedtaket nedenfor gjeldene. I motsatt fall bes saken lagt fram til ny 

behandling. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Klagen tas til følge.  Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, godkjenner 

Ringerike kommune søknad om fradeling av kårbolig med tomt fra gnr. 19, bnr. 2 i 

Ringerike. 

2. HMA mener det ikke er et driftsmessig behov for kårbolig, og at bosettingshensynet 

bør gå foran hensynet til eventuelle driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av 

eiendommen. 
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3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

5. Søknaden om fradeling av kårbolig fra landbrukseiendommen gnr. 19, bnr. 2,  

godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

6. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca. 1600 m². 

7. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne 

tas inn i skjøtet. 

8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 

delegeres til rådmannen.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Jfr. gjeldende retningslinjer for behandling av kårboligsaker i Ringerike, HMA´s sak 41/11, 

med eventuelle senere endringer.  

 

Rådmannens vurdering av klagen 
 

Vurdering etter jordloven  

Det er, slik rådmannen ser det, ingen opplysninger i klagen som ikke allerede er vurdert og 

kommentert i rådmannens saksfremlegg ved første gangs behandling av søknaden.   

Når det gjelder spørsmålet om driftsmessig behov, har eiendommen et jordbruksareal som 

langt overgår det landbruksmyndighetene legger til grunn for at det vurderes å være et konkret 

og driftsmessig behov. At eier, av ulike årsaker, i perioder velger ikke å drive jorda selv, kan 

vanskelig være et argument for at det over tid ikke foreligger et driftsmessig behov for 

kårbolig.  

 

Bortleie av jord er et krav som følger av driveplikten, når eier ikke ønsker, eller har mulighet 

for, å drive jorda selv.  At driftsgrunnlaget på nabobruk styrkes gjennom jordleie er positivt, 

men i de fleste tilfeller er den beste driftsmessige løsningen at jorda drives av eier.      

 

Når det gjelder bosettingshensynet, er det riktig at det kan utløse en fradeling, dersom dette er 

nødvendig for å ivareta hensynet til bosettingen i området.  Åsa er imidlertid et attraktivt 

boområde, hvor det neppe vil være vanskelig å leie bort kårboligen i perioder hvor den ikke er 

aktuell å bruke i forbindelse med generasjonsskifter.  Rådmannen kan derfor ikke se at 

fradeling er nødvendig for å ivareta hensynet til bosetting i området. 

 

Rådmannen vil også peke på kårboligens beliggenhet, ca 20 m fra driftsbygningen, noe som 

vil kunne medføre påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper ved fremtidig drift av 

eiendommen.   

 

Forvaltningen av en landbrukseiendom handler først og fremst om å ivareta eiendommens 

ressurser for fremtidige generasjoners behov.  I den grad eiers personlige ønsker kan 
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imøtekommes skal dette selvsagt gjøres, men ikke på bekostning av eiendommens mulighet 

for å videreføres som en selvstendig og drivverdig landbrukseiendom.  

 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger nye opplysninger i saken som tilsier at 

hovedkomiteens vedtak bør endres. Men retningslinjene for kårboliger skal tas opp i en egen 

sak.   

 

Klagen anbefales oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

Slik rådmannen ser det er det ingen opplysninger i klagen som tilsier at det er nødvendig med 

ytterligere vurderinger etter plan- og bygningsloven utover det som allerede er vurdert og 

kommentert i rådmannens saksfremlegg datert 06.06.2014 ved første gangs behandling av 

søknaden.  

  

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fra Viera A.C.R. Frydenlund er kommet vesentlig nye 

momenter som tilsier at hovedkomiteens vedtak datert 18.08.2014 bør endres.  Rådmannen 

anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen til følge, men å opprettholde vedtaket og å sende 

saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

  

Vedlegg 
Klage på vedtak i sak 81/14 

Saksprotokoll sak 81/14  

Saksframlegg  sak 81/14 

Kart 

Flyfoto. 

 

Ringerike kommune, 11.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler landbruk:                          Åge Geir Hanssen 

saksbehandler plan- og bygningslov:      Hans Otto Larsson 
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Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - klage fra Carl Eidsgård  

 

Arkivsaksnr.: 14/3100   Arkiv: GNR 143/7  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak i sak 93/14, til klagen fra Carl Eidsgård, til kommentarene 

fra Advokatene Buttingsrud & Co DA og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen anser at Carl Eidsgård ikke er part i henhold til forvaltningslovens § 2 

første ledd bokstav e) da avgjørelsen i saken verken retter seg mot Eidsgård eller på 

annen måte direkte gjelder Eidsgård. Eidsgård har derved i henhold til 

forvaltningslovens § 28 ikke klageinteresse. 

2. Klagen fra Carl Eidsgård avvises, jf. forvaltningslovens § 33. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

 

Utskrift sendes: 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Carl Eidsgård, Vinterroveien 15, 3517 HØNEFOSS 

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER 

 

Sammendrag 
 

Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14.  I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert. Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 til i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven. 

 

Carl Eidsgård har 22.9.14 klaget på vedtaket. Rådmannen kan ikke se at Carl Eidsgård har 

klagerett, og foreslår at hovedkomiteen avviser klagen. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Hovedkomiteen fattet 8.9.14 følgende vedtak i sak 93/14: 

 

Hovedkomiteen viser til søknad 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal, til svar fra kommunen 

25.6.09, til etterfølgende korrespondanse med Anne Bang Lyngdal, Advokatene Buttingsrud 

& Co. DA, Carl Eidsgård, Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag og fylkesmannen samt til 

rådmannens saksframlegg. 
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1.  Hovedkomiteen sier seg enig i rådmannens vurdering og formaliserer herved 

avgjørelsen fra 25.6.09. 

2.  Hovedkomiteen finner det riktig å legge byggereglene og 

kommunedelplanbestemmelsene som gjaldt per 25.6.09 til grunn. 

3.  Hovedkomiteen finner at bebyggelsen slik den nå framstår med sin nye beliggenhet 

er i tråd med søknaden fra 23.6.09 og at mellombygget mellom de to gamle 

skogshusværebygningene i tilstrekkelig grad kan ses på som en naturlig del av 

søknaden. Hovedkomiteen anser at bebyggelsen og bruken som er beskrevet, gjør 

dette til tiltak som i så stor grad er ledd i landbruksvirksomhet, at det ikke er 

nødvendig med dispensasjon fra den kommunedelplan som var gjeldende per 

25.6.09. 

4.  Søknaden aksepteres etter meldingsordningen i § 81 i den plan- og bygningslov som 

var gjeldende per 25.6.09, for bebyggelsen slik det nå er utformet og plassert. 

5.  Med hjemmel i dagjeldende plan- og bygningslovens § 94.3, gjøres unntak fra kravet 

om nabovarsling. 

6.  Det tas intet gebyr for dette vedtaket. 

7.  Myndighet delegeres til rådmannen for å viderebehandle saken. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Det foreligger en klage på vedtaket, fra Carl Eidsgård.  Klagen er kommentert av Advokatene 

Buttingsrud & Co som representerer Anne Bang Lyngdal. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Saken gjelder flytting av skogshusværebebyggelse knyttet til landbrukseiendommen gnr. 143, 

bnr. 17.  To ca 120 år gamle skogshusvære på til sammen 48,6 m² bruksareal er 

sammenbygget med et mellombygg på ca 16 m² bruksareal. En ca 120 år gammel utedo på ca 

11 m² bebygd areal og en ca 60 år gammel garasje med ca 24 m² bebygd areal er flyttet. 

 

Meldingen om vedtak 8.9.14 ble sendt til de to som hadde kommet med merknader: Carl 

Eidsgård og Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag.  Meldingen ble også sendt til fylkesmannen 

i Buskerud som hadde fulgt opp denne saken som fylkesmannen hadde blitt kontaktet om.  

Det er bare mottatt klage fra Carl Eidsgård på vedtaket i sak 93/14. 

 

I sin klage 22.9.14 skriver Carl Eidsgård blant annet at han var i kommunestyret og 

Hovedstyret for Miljø og Ressursutvalget i perioden 1995-99. Han var aktivt med da 

kommunedelplanen for Ådalsfjella ble behandlet og vedtatt. Han oppsummerer sluttresultatet: 

«Framtidig hyttebygging skal være der det tidligere er hytter, med standardheving og 

fortetting av eksisterende hytteområder.» Eidsgård skriver at det vi si på østsiden av fjellet, 

og at:» På vestsiden, skriver Eidsgård: «skal det ikke tillates hyttebygging, veibygging, 

kraftlinjer eller andre utbyggingstiltak i det sammenhengende natur- og fjellområdet som 

strekker seg fra Høgfjell til Treknatten. Disse områdene er vist som LNF.1 område.» 
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Carl Eidsgård skriver at området er det eneste som har en avstand til tyngre tekniske anlegg 

på mer enn 1 km.  Dette er høyfjellsområder og områder med sårbare karakteristiske 

landskapstrekk, og det er viktig for biologisk mangfold. Eidsgård skriver at dette er en grønn 

korridor mot høyfjellet, at det er verneskoggrense og gammel skog. 

 

Eidsgård mener det vil være i strid med intensjonen om et ubebygd område i Ådalsfjellet 

dersom hytta skulle bli stående i dette LNF-området. Området er det eneste nære fjellområde 

som inntil nå ikke er bebygd med hytter.  «Det må være et rimelig krav at Ringerikes 

befolkning også har mulighet til slikt område, slik Kommunedelplanen var ment», skriver 

Eidsgård. Han mener at «byggetømmeret» som ble flytta fra Bjørnelia, var utenfor LNF-

området.  Han skriver blant annet også at bestemmelsen om 100 m avstand til vassdrag ikke 

er overholdt, og:  «Da det senere er avklart at det også mangler godkjent byggetillatelse og 

dispensasjon, er Hovedkomiteens godkjenning i møte 8.9.14 uforståelig. At et brev av 25.6.09 

fra Landbrukskontoret skal være gyldig byggetillatelse og dispensasjon for et byggetiltak i et 

L.N.F. område virker for meg høyst usannsynlig.  Det er da også konsekvent unngått 

«tillatelse» i forslaget til vedtak i Hovedkomiteen, der brukes ordet «formaliserer avgjørelsen 

fra 25.6.09»». 

 

Carl Eidsgård mener det som tidligere kommunestyrerepresentant var hans plikt å melde fra 

når tidligere kommunestyrevedtak ikke blir overholdt etter bestemmelsene.  Han håper på en 

avklaring ved fylkesmannens behandling av saken. 

 

Advokatene Buttingsrud & Co DA har 9.10.14 påpekt at Carl Eidsgård ikke har «rettslig 

klageinteresse», jf. Forvaltningslovens § 28.  Det framgår at klagen må avvises fordi Eidsgård 

sin interesse av saken som privatperson ikke gir den nødvendige klageinteresse.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I saksframlegget til sak 93/14 redegjorde rådmannen for hvilke andre planbestemmelser og 

byggeregler som gjaldt per juni 2009 i forhold til nå. 

 

Juridiske forhold  
 

Et vedtak kan i henhold til forvaltningslovens § 28 påklages av part eller annen med rettslig 

klageinteresse.  I henhold til forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e) er en part en person 

som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
I sak 93/14 ble det redegjort grundig for kommunens dokument 25.6.09. 

 

Det foreligger melding 18.9.14 fra Anne Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdig. 

 

Det foreligger brev 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co med krav om dekning av 

sakskostnader på kr. 46.250,- av kommunen.  10.10.14 har kommunen avslått kravet.  

23.10.14 er avslag på dekning av sakskostnader påklaget. Klagen vil bli lagt fram for 

hovedkomiteen til behandling som egen sak. 
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Økonomiske forhold 
I sak 93/14 har rådmannen redegjort for at det kan bli rettet krav om erstatning i mot 

kommunen dersom endelig vedtak skulle bli en endring i forhold til det som er utført.  

 

Alternative løsninger 
I dette tilfellet kan ikke rådmannen se at det finnes andre alternative vedtak. Dette siden 

rådmannen ikke kan se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part eller 

har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er ikke kjent med at Eidsgård på noen måte kommer inn under definisjonen av å 

være part eller annen med rettslig klageinteresse.  Det er også vanskelig å se at han har rettslig 

interesse for øvrig.  At Eidsgård har bakgrunn som tidligere politiker med verv knyttet til 

samme fagfelt, og er uenig i hva dagens folkevalgte vedtar, gir ikke rettslig interesse i saken.  

 

Carl Eidsgård klager som privatperson.  Hadde det vært en organisasjon som hadde klaget, 

måtte kommunen ha tatt en konkret vurdering av om organisasjonen har interesser vedrørende 

forholdet. Det måtte vært vurdert hvilke interesser organisasjonen representerer. Det viktigste 

ville være om saken berører organisasjonens formålsinteresser på en mer direkte måte. Det 

kan nevnes at politiske partiers syn forutsettes å komme til uttrykk og få sin avgjørelse i den 

ordinære politiske debatt.  

 

Dersom vilkårene for behandling ikke foreligger, skal klagen avvises i følge 

forvaltningslovens § 33.  Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avvise klagen.  

 

I og med at rådmannen vurderer at Carl Eidsgård sin klage skal avvises, har ikke rådmannen 

lagt opp til behandling av klagen fra Eidsgård, og det vurderes ikke å være relevant å vurdere 

de forhold han anfører slik de ellers ville blitt vurdert ved en klagebehandling.  Rådmannen 

kommenter allikevel at Carl Eidsgård konsekvent bruker betegnelsen hytte, hyttebygg, 

hyttebygging etc, i motsetning til den landbruksrelaterte skogshusværebebyggelse som saken 

omhandler. Det er opplyst fra eier og bruker at skogshusværebebyggelsen blant annet benyttes 

som utgangspunkt for skogplanting, ungskogpleie, vedlikehold av 15 km bilveger, kultivering 

av fiskevann, utsetting av settefisk, vannprøver, jakt, fiske og ettersyn. 

 

Ved at Carl Eidsgård har tatt opp saken, har den blitt undersøkt og klarlagt og lagt fram til 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning til behandling i sak 93/14. Avslutningsvis 

skriver Eidsgård at han håper på en avklaring ved Fylkesmannens behandling av saken.  

Avvisning av klage er enkeltvedtak. Dersom Hovedkomiteen følger rådmannens anbefaling 

om å avvise klagen fordi Carl Eidsgård ikke vurderes å være part i saken eller å ha rettslig 

klageinteresse, vil det bli gitt klagerett på avvisningen.  Om Eidsgård klager på avvisningen, 

og hovedkomiteen deretter opprettholder sin avvisning, vil klagen på avvisningen bli sendt 

videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

 
Vedlagt saksframlegg til sak 93/14 var et stort antall vedlegg som ikke vedlegges denne 

klagesaken! 

 

Trykte vedlegg: 

Saksframlegg til sak 93/14, dokument 12/5106-27 

Saksprotokoll til sak 93/14 den 8.9.14, dokument 12/5106-29 

Melding 15.9.14 om vedtak i sak 93/14 

Melding 18.9.14 fra Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdigstilt, 12/5106-31 

Klage 22.9.14 fra Carl Eidsgård, dokument 14/990-1 

Oversendelse av klagen fra Eidsgård til Bang Lyngdal, dokument 14/990-2 

Kommentar 9.10.14 fra advokat Buttingsrud vedrørende klagen, dok 14/990-4 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Arne Hellum 
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Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - klage vedrørende avslag på krav om 

dekning av sakskostnader  

 

Arkivsaksnr.: 14/990   Arkiv: GNR 143/17  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.10.2014 

121/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak 8.9.14 i sak 93/14, til kravet fra Advokatene Buttingsrud 

& CO DA 24.9.14 om dekning av sakskostnader, til avslag 10.10.14 i delegasjonssak nr. 

27/14, til klage 23.10.14 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som 

tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 27/14 bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i delegasjonssak nr. 27/14 opprettholdes.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 
 

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 
 

Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14. I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert.  Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven. 

 

Advokatene Buttingsrud § CO DA har krevd dekning av kr. 46.250,- i sakskostnader.  Kravet 

ble avslått av kommunen, og advokaten har klaget på avslaget.  Rådmannen anbefaler 

hovedkomiteen å opprettholde avslaget og å sende saken til fylkesmannen i Buskerud for 

endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Det er en spesiell sak som var til behandling i Hovedkomiteen 8.9.14 i sak 93/14.  I tillegg til 

at Advokatene Buttingsrud & CO DA har krevd dekning av sakskostnader, og klaget på 

avslag som kommunen har gitt på kravet, har Carl Eidsgård klaget på selve vedtaket i sak 

93/14.  Klagen fra Eidsgård behandles separat. 
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Beskrivelse av saken  

 

24.9.14  krevde Advokatene Buttingsrud & CO DA v/Finn Grøstad at kommunen skulle 

dekke kr. 46.250,- for sakskostnader under henvisning til forvaltningslovens § 36. Advokaten 

skrev blant at vedtaket 8.9.14 er til Anne Bang Lyngdals gunst. 

 

I delegasjonssak nr. 27/14 avslo kommunen 10.10.14 kravet om dekning av sakskostnader. 

Det ble vist til at forvaltningslovens § 36 første ledd lyder:  

 

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning av vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 

partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre 

særlige grunner taler mot det»  

 

Videre skrev kommunen at kommunens opprinnelige avgjørelse er blitt opprettholdt i denne 

saken, og videre: «Det foreligger ingen endring og følgelig ikke en situasjon som gir 

grunnlag for dekning av saksomkostninger. De kostnader som er påløpt har sitt opphav i 

klage fra Eidsgård til fylkesmannen, dvs. et forhold utenfor forvaltningens kontroll.  

På bakgrunn av ovennevnte konklusjon er det ikke nødvendig for kommunen å ta stilling til 

om de øvrige vilkår i § 36 er oppfylt.»  

 

Kravet ble på delegert myndighet i delegasjonssak nr. 27/14 avslått 10.10.14 under 

henvisning til forvaltningslovens § 36 fordi det ikke foreligger noen endring av avgjørelse.  

Det ble gitt klageadgang på avgjørelsen. 

 

23.10.14 har Advokatene Buttingsrud & CO DA klaget på avslaget. Det påstås at kommunens 

begrunnelse i avslaget ikke er holdbar.  Det vises blant annet til at fylkesmannen 14.5.13 

påpekte at det ville være en saksbehandlingsfeil å ikke behandle saken – en uttalelse er ikke 

nok. Advokaten skriver at kommunen feilaktig blant annet 26.6.16  og 20.9.13 påpekte at det 

kreves søknad om dispensasjon etter någjeldende kommunedelplan, behandling etter 

nåværende lovverk og at det kreves nabovarsling. 8.9.14 formaliserte kommunen den 

opprinnelige avgjørelsen fra 25.6.09 ved å legge byggereglene og 

kommunedelplanbestemmelsene som gjaldt per 25.6.09, til grunn. 

 

Advokaten vurderer 23.10.14 blant annet at det i vedtaket 10.10.14 er feil av kommunen å 

vurdere at det ikke foreligger noen «endring» og heller ikke grunnlag for dekning av 

sakskostnader, og advokaten skriver:  «Den feilaktige konklusjonen trekker kommunen fordi 

kommunen ikke tar hensyn til de for grunneiers ugunstige og uriktige vedtak i 2013.» 

 

Advokaten konkluderer blant annet med at innhold i kommunens brev 26.6.13 og 20.9.13 

representerer vedtak med ugunstige avgjørelser for grunneier. Det hevdes at kommunen i 

hovedkomiteens  vedtak 8.9.14 har omgjort vedtak i nevnte brev til grunneiers gunst.  

Advokaten mener dette er kommunens egne feil, og at Carl Eidsgårds engasjement ikke 

endrer dette. Advokaten fastholder kravet om dekning av sakskostnader.  Saken bes sendt til 

fylkemannen til behandling med mindre avgjørelsen av 10.10.14 omgjøres. 

 

Når det gjelder «Forholdet til overordnede planer», «Juridiske forhold»,  
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«Tidligere behandlinger og vedtak», «Økonomiske forhold», «Behov for informasjon og 

høringer» og «Prinsipielle avklaringer», viser rådmannen til sak 93/14 og rådmannens 

saksframlegg i denne klagesaken. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Forvaltningslovens vilkår for dekning av vesentlige kostnader er at et vedtak er endret til 

gunst. Kommunen har truffet flere avgjørelser om saksbehandling underveis, såkalte 

prosessledende beslutninger, men ikke truffet noe endret vedtak.  Hvis forvaltningslovens § 

36 nedslagsfelt / ordlyd skal tolkes utvidende slik at også foreløpige avgjørelser om 

saksbehandlingen skal kompenseres, så bør absolutt fylkesmannen ta stilling til dette, da dette 

er prinsipielt rettslig spørsmål.  

 

Skulle fylkesmannen komme til at det skal kompenseres for slike avgjørelser, kan det reises 

spørsmål ved hva som er nødvendige kostnader.  En vesentlig del av brevvekslingen/arbeidet 

Advokatene Buttingsrud & CO DA har utført, dreier seg om å argumentere mot 

Fylkesmannens uttalelse – som er en direkte følge av Eidsgårds «klage».  Det hele er 

selvfølgelig ergerlig for grunneieren, men ikke noe kommunen er forpliktet til å dekke.  Når 

det i slike tilfeller kommer klager slik at det medfører arbeid og det trekker ut i tid, har ikke 

kommunen ansvar for at det kan være nødvendig med bistand eller noen forpliktelse til å 

dekke kostnadene. 

 

Advokatene Buttingsrud & CO DA skriver 23.10.14 blant annet:  «Den feilaktige konklusjonen 

trekker kommunen fordi kommunen ikke tar hensyn til de for grunneiers ugunstige og uriktige 

vedtak i 2013.» 

 

At kommunen i korrespondansen i en komplisert sak, der byggeregler og kommunedelplan er 

endret siden saken var oppe, trolig feilaktig i 2013 ber om å få en søknad om dispensasjon fra 

gjeldende kommuneplan, og forutsetter at det er nødvendig med behandling etter någjeldende 

byggeregler, er selvsagt uheldig.  Men anmodningen om slik søknad om 

dispensasjon/tillatelse mener rådmannen er en type korrespondanse som ikke er vedtak som 

gir grunnlag for dekning av vesentlige kostnader etter forvaltningslovens § 36.  Dette også 

selv om eksempelvis en forutsetning om at søknad om dispensasjon må innsendes, 

opprettholdes av kommunen i brevet 20.9.13 som advokaten viser til. 

 

Om hovedkomiteen opprettholder avslaget på dekning av sakskostnader vedtatt i 

delegasjonssak 27/14, vil fylkesmannen få oversendt saken til endelig behandling av 

spørsmålet om dekning av sakskostnader.  Da vil fylkesmannen kunne sette seg grundig inn i 

blant annet de byggereglene og kommunedelplanforholdene som gjaldt i 2009 og de som 

gjelder nå, og vurdere dette og de kompliserende juridiske forholdene i saken nærmere.  Kan 

hende vil fylkesmannen vurdere saken og se nærmere på sine utsagn i saken blant annet på 

bakgrunn av de tidligere byggeregler som rådmannen viste til i sitt siste avsnitt i vurderingen i 

saksframlegget til sak 93/14: 

 

 

Rådmannen viser til at Anne Bang Lyngdal 23.6.09 brukte begrepet «søknad». 

Fylkesmannen har benyttet begrepet «søknad», trolig fordi fylkesmannen skriver om «hytte» 

som er noe annet enn «skogshusvære». Per juni 2009 måtte hytter (fritidsbebyggelse) 

behandles som søknad etter dagjeldende plan- og bygningslovs § 93, mens plan- og 
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bygningsloven åpnet for at landbrukstiltak, eksempelvis skogshusvære, kunne håndteres 

etter meldingsordningen i plan- og bygningslovens § 81. Rådmannen antar at 

saksbehandlerne 25.6.09 gjorde en så enkel saksbehandling fordi melding etter § 81 var det 

normale for skogshusvære. Meldinger etter § 81 trengte ikke tillatelse etter § 93. Hadde 

man etter å ha sendt inn en melding etter § 81 ikke hørt noe fra bygningsmyndigheten innen 

3 uker, var det bare å sette i gang. I Ringerike kommune var det vanlig å svare innen 3 uker, 

det var vanlig å svare at meldingen var «akseptert». Svar på melding var ikke enkeltvedtak. 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å akseptere tiltakene til Anne Bang Lyngdal etter § 

81. 

 

Ved håndtering av en melding etter § 81 trengtes altså intet vedtak fra bygningsmyndighetens 

side, men det var vanlig at det ble gitt en skriftlig tilbakemelding om at meldingen ble 

akseptert, blant annet slik at tiltakshaveren fikk en skriftlig positiv dokumentasjon fra 

kommunen. I sak 93/14 har hovedkomiteen nettopp «akseptert» saken. 

 

Det virker til og med som om advokaten legger vekt på at en del av grunnlaget for dekning av 

sakskostnader skulle være at kommunen også har nevnt at hovedregelen er at det skal foretas 

nabovarsling. Når det så er angitt at det er langt til nabo og begrunnet at nabovarsling ikke 

skulle være nødvendig, har kommunen fraveket kravet om nabovarsling, noe rådmannen 

mener ikke tilsier dekning av sakskostnader.  

 

Rådmannen kan ikke se at de momenter som kommer fram i klagen tilsier at vedtaket 

10.10.14 i delegasjonssak 27/14 bør omgjøres, og anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen 

til følge.  Saken skal i så fall sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Trykte vedlegg: 

 
- Krav 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & CO DA om dekning av sakskostnader 

- Avslag 10.10.14 på krav om dekning av sakskostnader, delegasjonssak 27/14 

- Klage 23.10.14 på avslag på krav om dekning av sakskostnader 

- Saksframlegg til sak 93/14, dokument 12/5106-27 

- Saksprotokoll til sak 93/14 

- Melding 15.9.14 om vedtak i sak 93/14 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 
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GNR 261/7 - Klagebehandling på konsesjon på erverv av fast eiendom Else Katharina 

Astrup Petterøe 

 

Arkivsaksnr.: 14/644   Arkiv: GNR 261/7  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

122/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet fram nye forhold som tilsier at vedtaket fattet tidligere bør 

endres. Vedtaket fattet 21.08.2014 opprettholdes. 

2. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig 

avgjørelse. 

 

 

Sammendrag 
Det er tidligere søkt om konsesjon av skogeiendommen Jørgensholleia/Grefsrud på Holleia. 

HMA avslo konsesjonssøknaden pga. for høy pris. Vedtaket er påklaget. Rådmannen kan ikke 

se at det har kommet frem nye momenter i saken som tilsier at vedtaket bør endres. Det 

anbefales at vedtaket fra tidligere opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning 
Det vises til saksframlegg i sak 14/2257 (79/14 – HMA) vedrørende konsesjonssøknaden fra 

Else Katharina Astrup Petterø om kjøp av Jørgensholleia og Grefsrud g/b.nr 262/3 og g/b.nr 

261/7.  

 

Det er avtalt en kjøpesum på kr. 2.650.000,-. Hovedkomiteen fattet vedtak om at prisen er for 

høy i forhold til eiendommens avkastning da saken ble behandlet 21.08.2014.  

 

Konsesjon ble avslått. Søker har påklaget vedtaket og begrunner klagen med at 

rasjonaliseringseffekt ikke er tillagt stor nok vekt ved sammenslåing med egen eiendom og at 

det er foretatt mangelfull saksbehandling. 

 

 

Tidligere behandling 
Hovedkomiteen behandlet søknad om konsesjon i sak 79/14 i møte 18.08.2014 hvor det ble 

fattet følgende vedtak: 

 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

2009, avslås konsesjon til Else Katharina Astrup Retterøe for kjøp av eiendommene  

Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til konsesjonslovens kap 4. 

Forhold av betydning for om konsesjon skal gis, § 9 (særlige forhold for 
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landbrukseiendommer) og anbefaler at konsesjonssøknaden avslås på grunn av for 

høy kjøpesum. 

 

Tidligere konsesjonsbehandling på samme eiendom 

Ottar Løvik ønsket i 2013 å kjøpe eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud av Statskog SF 

og søkte om konsesjon, hvor kjøpesummen ble satt til kr. 2.700.000,-. HMA fattet vedtak om 

å avslå søknad om konsesjon pga. for høy pris, sak i HMA 114/13.   

 
Ved denne konsesjonsbehandlingen ble det antydet at en pris på kr. 2.100.000,- var det 

maksimale som kunne aksepteres som konsesjonspris. Denne prisen er 35 % over takst på 

eiendommen. Selv den prisen kan ikke forsvares ut fra avkastningen av eiendommen i dag. I 

denne prisen er det lagt inn en risiko ved kjøpet, som det alltid vil være ved handel. Når det 

søkes om ny konsesjon må det foretas en ny, og konkret vurdering og man kan ikke uten 

videre «adoptere» disse betraktningene. 

 

Klagens innhold og vurdering 
Det er framsatt klage på avslag av konsesjon på eiendommen Jørgensholleia og Grefsrud. 

Klager, Else Katharina Astrup Petterø, begrunner klagen med at rasjonaliseringseffekt ikke er 

tillagt stor nok vekt ved sammenslåing med egen eiendom og at det er foretatt mangelfull 

saksbehandling. 

 

Rasjonaliseringseffekten  

 

Klager mener følgende momenter må tillegges større vekt; 

1. Kostnadsbesparelser ved å legge Jørgensholleia og Grefserud til Holleiaskogene Øst, 

Modum. Skogsbilveien som Jørgensholleia og Grefserud har rettigheter i kan benyttes 

av Holleiaskogene Øst og gi en økonomisk besparelse.  

2. Effekt av økt driftsstørrelse og mer rasjonelle hogster. Ved kjøp av Jørgensholleia og 

Grefserud vil Holleiaskogene Øst øke sin avvirkning med 300 m³ årlig. Beregnet 

gevinst vil være kr. 4.000,- pr. år. 

3. Effekt av lavere administrasjonskostnader. Her har kjøper beregnet besparelse på kr. 

9.000,- pr år. Denne besparelsen knytter seg til bl.a regnskapskostnader, 

IT/skogbruksplan, maskiner/utstyr, snøbrøyting, skogkultur og administrasjon av 

eiendommen. 

4. Effekt av økt virkespris på grunn av økt størrelse på leveranser. Ved å kunne levere 

volum over en gitt størrelse blir det utbetalt bonus til skogeier. 

 

I søknaden fra Astrup Petterø ble det hevdet at de ville få en rasjonaliseringsgevinst ved å 

legge Jørgensholleia og Grefsrud til sin eiendom i Modum. Denne er beregnet til å utgjøre kr. 

550.000,-.  Denne gevinsten skal komme gjennom bruk av veinettet på Ringerike. Videre er 

det satt en årlig rasjonaliseringsgevinst på ca.kr. 21-25.000,-pr.år. Gevinsten referer seg til 

reduserte administrasjon, mer effektiv kulturarbeider, redusert driftsadministrasjon og bedre 

pris på tømmer på grunn av økt hogstkvantum. Gevinsten er basert på vurderinger ut fra 

antagelser om en forventet utvikling i skogbruket.  

 

Astrup Petterøe har oppgitt en gevinst ved å få tilgang til veinettet på Ringerike. Men har i sitt 

regnestykke ikke hensynstatt at for å få tilgang for eiendommen på Modum må det under alle 

omstendigheter kjøpes rettigheter eller leie av veianlegg, uavhengig av konsesjon. 
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Når kommunen vurderer spørsmålet om konsesjon kan det tas hensyn til at 

konsesjonseiendommen skal legges til eksisterende landbrukseiendom, og det kan også 

godkjennes enn høyere pris enn om eiendommen ble solgt som en «selvstendig» eiendom. I 

følge Rundskriv M-3/2002 kan det legges til inntil 50 % av verdien om det oppnås en god 

rasjonaliseringseffekt av kjøpet. 

 

Brukes regelverket helt ut med 50 % tillegg for rasjonaliseringseffekten som tilleggsareal 

utgjør det kr. 775.5000,- utfra takst. Altså har kommunen tilgodesett en større 

rasjonaliseringsgevinst enn det Astrup Petterøe har lagt til grunn i sine regnestykker.  

Dette vil da tilsvare en maksimal pris på kr. 2.325.500,-.  

 

Taksten på Jørgensholleia og Grefsrud er på kr. 1.550.000,-. Kjøpesum i følge kjøpekontrakt 

er på kr. 2.650.000,-. Selv om klager har satt opp et regnestykke for hva som kan være antatte 

rasjonaliseringsgevinst, må kommunen forholde seg til 50 %-regelen. I dette tilfellet kan vi 

ikke se at det skal være særlige grunner som taler for at man bør regne en gevinst som er 

større enn disse 50 prosentene. 

 

Selv med et tillegg av rasjonaliseringseffekten ved at disse teigene legges til Holleiaskogene 

Øst i Modum anses prisen høy. Ut fra taksten kr. 1.550.000  og et tillegg på 50 % er en 

konsesjonspris i henhold til dagens lovverk kr. 2.350.000,-. Det vil si at kjøpesummen ikke 

forrenter investert kapital etter gitt rentekrav. Prisen er for høy til å være samfunnsmessig 

forsvarlig. 

 

 

Saken har fått mangelfull saksbehandling 

 

Det hevdes i klagen at saksbehandlingen er mangelfull som skyldes at skrivet som redegjør 

for prisvurderingen og rasjonaliseringseffekten ikke er vedlagt saken da den ble forelagt 

politisk behandling. Videre at salgsoppgaven for 2014 ikke er lagt ved, derimot at kommunen 

har tatt utgangspunkt i salgsoppgaven 2013. Skrivet om redegjørelse for priser og 

rasjonaliseringseffekt er oppført som dokument i saken, men har ikke blitt lagt ved som 

vedlegg i sakspapirene.  

 

Dokumentasjon på eiendommens tilstand ved behandling i 2013 var god. Skrivet som fulgte 

søknaden til Astrup var udokumentert. Det var derfor naturlig å bruke en dokumentert takst 

og framskrive den (dette er ikke uvanlig å gjøre i skogsammenheng). Det er for øvrig slik at 

skogens produksjonsevne (særlig på svake marker) forandrer seg svært lite på ett år. Når vi 

går igjennom dokumentasjonen viser det seg at salgsoppgaven for 2014-salget ikke er vedlagt 

den dokumentasjonen kommunen har fått tilsendt. Dette har imidlertid, etter rådmannens 

vurdering, ikke hatt noen stor betydning for rådmannens vurdering omkring hvorvidt prisen er 

samfunnsmessig forsvarlig. Da det er takst som legges til grunn for verdivurderingen, og at 

det ikke er uvanlig å fremskrive takster fra tidligere år. 

 

Det ble seinest sist høst (2013) søkt konsesjon på samme eiendom på nesten tilsvarende pris. 

På grunn av omstendighetene både i 2013 og i 2014 vil rådmannen påstå at saken er svært 

godt vurdert og på ingen måte mangelfull. 
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Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område).  

 

Juridiske forhold  
Det klages på vedtak gjort etter konsesjonslovens § 9, særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, 1. ledd, om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er lagt til grunn for avslag av konsesjon. 

 

Regjeringen har signalisert at Konsesjonsloven av 28. november 2003 skal fjernes. Saken er 

på høring. Med fjerning av loven faller priskontrollen bort. Overnevnte lov er fortsatt 

gjeldene og kommunen må forholde seg til dette lovverket inntil en endring eller fjerning 

skjer. 

 

Alternativer 
Dersom HMA ønsker å ta klagen til følge kan et alternativt vedtak se slik ut:  

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er av den oppfatning av at det er 

forhold som taler for at klagen bør tas til følge. 

2. Selv om prisen er i overkant høy, mener vi at vi i vår tidligere behandling ikke har 

lagt nok vekt på rasjonaliseringsgevinsten, og finner å kunne tillate en høyere pris 

enn det som er samfunnsmessig forsvarlig etter konsesjonslovens § 9. 

3. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir med dette konsesjon til Elsa 

Katharina Astrup Petterøe for kjøp av eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud gnr. 

262/3 og gnr. 261/7 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Slik rådmannen vurderer det er det i klagen ikke kommet fram opplysninger som tidligere 

ikke er vurdert av kommunen i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.  

 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. 

 

Taksten på Jørgensholleia og Grefsrud er på kr. 1.550.000,-. Kjøpesum i følge kjøpekontrakt 

er på kr. 2.650.000,-. I følge Rundskriv M-3/2002 kan det legges til inntil 50 % av verdien om 

det oppnås en god rasjonaliseringseffekt av kjøpet. Selv med et tillegg av 

rasjonaliseringseffekten ved at disse teigene legges til eksisterende eiendom i Modum anses 

prisen for høy etter lovens bokstav. Ut fra taksten på kr. 1.550.000  og et tillegg på 50 % er en 

konsesjonspris i henhold til dagens lovverk kr. 2.350.000,-. Det vil si at kjøpesummen ikke 

forrenter investert kapital og er ikke «samfunnsmessig forsvarlig». 

 

Dersom kommunen velger å godta en høyere pris enn det som er «samfunnsmessig 

forsvarlig» vil dette i praksis bety at det ikke legges til rette for inntektsforhold og sosiale 

forhold som skaper stabile arbeidsplasser i landbruket. En samfunnsmessig forsvarlig pris er 

en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken (slik som rekruttering av aktive 

yrkesutøvere, langsiktig og god ressursforvaltning, inntektsmuligheter). Dersom disse målene 

skal nås er det nødvendig at prisnivået ikke er høyere enn det som er reelle 

avkastningsmuligheter på eiendommen. 
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Med bakgrunn i skogens tilstand avspeiler ikke salgsprisen avkastningen skogen kan gi. 

Informasjon gitt i klagen er en presisering av opplysninger gitt i søknad. Den skoglige 

informasjon er ikke dokumentert, og rådmannen må derfor velge å forholde seg til 

framskrevet driftsplan vedlagt søknad fra 2013. I følge driftsplan, som viser 

bonitetsfordelingen på skogen, vil skogen med en tilnærmet normal hogstklassefordeling gitt 

et hogstkvantum på opp mot 570 kubikkmeter. Slik skogen er i dag vil hogstkvantumet de 

nærmeste 30 år ligge på ca. 100 kubikkmeter. Konsesjonslovens § 9 krever at prisen vurderes 

for å gi en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En pris på kr. 2.650.0000,- vil etter 

rådmannens syn, med bakenforliggende beregninger, ikke være en forsvarlig pris på 

eiendommen.  

 

Det anbefales at vedtaket i saken opprettholdes. 

 

Vedlegg 
 

Trykte vedlegg: 

1. Klage på avslag om konsesjon 

2. Oversiktskart 

3. Saksprotokoll (fra august 2014) 

4. Saksframlegg (fra august 2014) 

 

 

Utrykte vedlegg: 

5. Oversiktskart 

6. Driftsplankart fra 2013 

7. Søknad, datert 16.06.2011 

8. Kjøpekontrakt  

9. Salgsprospekt på eiendommen ved utlegging for salg i 2013 

10. Sakspapirer konsesjon 2013 

11. Skriv vedlagt konsesjonssøknad 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom  

 

Arkivsaksnr.: 14/595   Arkiv: GNR 280/1,3  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

 

 Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 

Inger Helene Oppen, Jongsstubben 9, 1337 Sandvika 

 

Sammendrag 
Søknad om deling og søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for LNF- 

område ble mottatt 08.01.2014. 

Merknad til deling av eiendom ble mottatt 29.06.2014. 

Saken er ikke oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette fordi innstillingen er 

negativ. 

 

Innledning / bakgrunn 
Rådmannen mottok 08.01.2014 søknad om deling av eiendom. For at det skal kunne gis 

tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge tillatelse til deling både etter 

Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Beskrivelse av saken 
Ann Heidi Bentzen søker om fradeling av et ubebygd areal på ca.1 500 m² til boligtomt. 

Arealet er skog som i dag er bevokst med kratt/mindre busker. Den omsøkte parsellen ligger 

ved Tutanrud som er et område med flere boliger i en liten klynge. Arealet grenser inntil 

vegen som er adkomst til disse eiendommene. 
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Eiendommen Rognerud gnr. 280/bnr1 består ifølge Gårdskart av totalt ca. 2124 dekar, hvorav 

ca. 183 dekar dyrka mark, ca. 1805 dekar produktiv skog, og ca.135 dekar annen mark. 

Eiendommens areal ligger i hovedsak samlet med unntak av et mindre område som ligger 

vest for elva Begna. Både jord- og skogbruksarealet er lett tilgjengelig fra tunet på Rognerud. 

 

Rognerud er bebygd med «vanlig» gårdsbebyggelse og det finnes bl.a. våningshus, stabbur og 

driftsbygninger. Jordbruksarealet er bortleid. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

 

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området vest for fylkesvegen 

klassifisert som A-område (område med meget sterke landbruksinteresser) og området øst 

(kun skog) klassifisert som B- området (område med sterke landbruksinteresser). Fradeling 

kan kun unntaksvis anbefales i slike områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 

-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

  

Juridiske forhold  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Jordlov: 

 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 

dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 

Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 
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tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Andre saker på eiendommen 

Masseuttak: Det er igangsatt et arbeid med å regulere et område (som ligger på motsatt side 

av fylkesvegen) for uttak av grus og masser.   

- Status: Da saken var til behandling i HMA og formannskapet i 2013 ble planarbeidet vedtatt 

utsatt i påvente av kommuneplanarbeidet (hvor det bl.a. skulle lages en utredning om grus- og 

pukkressurser i kommunen). 

 

Ulovlig oppfylling: I sak 63/14 ble ulovlig fylling utført i 2013 tatt opp i HMA. Det er fattet 

vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Dette vedtaket ble påklaget og 

klagen ble ikke tatt til følge. Saken ligger nå hos Fylkesmannen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken sendes 

til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken for å kunne foreta en befaring eller å utsette den for å vurdere 

den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

 

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak om 

det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og søknad om 

dispensasjon datert 08.01.2014 til og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Den omsøkte delingen er ikke i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², jfr. Jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 280/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 280 bnr 1,3 med 

formål boligbebyggelse, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
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Alternativ 2:  

HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

 

Alternativ 3:    

Selv om delingen ikke er i strid med hensynene som Jordloven skal ivareta er det ikke slik at 

man har krav på å få tillatelse til deling. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, ut ifra et prinsipp om likebehandling, mener at alle boliginnspill bør 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon, kan følgende fattes:  

 

1. Av hensyn til vern av arealressurser og landbruket mener Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning at etablering av nye boligtomter i LNF-områder må vurderes i 

forbindelse med kommuneplanrevisjon. 

2. Med bakgrunn i dette gis det ikke tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², 

jfr. Jordlovens § 12 og kommuneplanbestemmelsen § 2.1. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen har vurdert om delingssaken burde utsettes i påvente av en avklaring av den 

pågående saken om ulovlig masseoppfylling. Delingssaken er ikke direkte berørt av 

oppfyllingssaken, og bør derfor behandles uavhengig av denne. Rådmannen vil derfor ikke 

tilråde at saken utsettes med slik begrunnelse 

 

Vurdering etter Jordlov 
 

Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. 

  

Arealet grenser ikke direkte inntil dyrka jord. Det er ca. 90 meter fra eiendommen til 

nærmeste jorde (gnr. 52/1). For landbruket i området har det trolig lite å si om det skulle 

komme ett hus til i denne klynga. Dette siden den grenser opp imot veg, og siden det fortsatt 

er en «buffer» mot jordbruksarealet i vest. Delingen vil trolig kun medføre beskjedne drifts- 

eller miljømessige ulemper for omkringliggende landbruksvirksomhet. 

 

Siden parsellen ligger i et område med flere bolighus, vil fradelingen ha mindre betydning for 

opplevelsen av kulturlandskapet. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken er det fra et landbruksfaglig 

ståsted lite som taler sterkt imot, men det kan være at andre vurderinger i forbindelse med 

plan- og bygningsloven vil kunne gjøre seg gjeldende. 

 

Bosettingshensyn er ikke relevant i denne saken. 
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Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

 

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk  

    

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 

 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål.  

 

Søker Ann Heidi Bentzen begrunner søknad om dispensasjon med blant annet: 

Ønsker oppmåling og fradeling av en boligtomt på Tutanrud. Ønsker dette på et område som 

ikke har noen landbruksverdi i dag, da den ligger inneklemt mellom 2 eksisterende boliger 

med grusvei på fremsiden og bekk på baksiden. 

 

Det er mottatt en merknad datert 29.06.2014 til søknad om deling av eiendom på Tutanrud  

fra nabo gnr 52 bnr. 9 Inger Helen Oppen Gundhus og Ellen Oppen. 

I brev datert 29.06.2014 vedrørende merknaden står det blant annet: 

Det forutsettes at en eventuell utskillelse av tomt på Tutanrud, tilhørende Rognerud gård, 

ikke på noen måte innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr52 bnr.9, blant annet ved at det 

også på 52/9 vil bli gitt tillatelse til utskilling av boligtomter. Det vil anses som 

forskjellsbehandling dersom dette ikke blir tatt til følge.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Naturmangfoldloven er ikke vurdert. 

  

Rådmannens vurdering 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 

Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 

offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. 

   

Søker skriver i sin begrunnelse at området som søkes fradelt ligger imellom to eksisterende 

boligtomter og at arealene ikke har noen landbruksverdi i dag.  
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Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. Rådmannen mener at i denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt lite 

som taler imot at det kan gis en tillatelse til deling etter Jordloven. 

Rådmannen mener at det er stor mulighet for at en fradeling vil skape presedens, og viser til 

at det i saken har innkommet en merknad. I merknaden påpekes det at det vil bli sett på som 

forskjellsbehandling hvis det gis tillatelse til fradeling i dette tilfellet og at de ikke får fradele 

boligtomter på sin eiendom. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Konklusjon/anbefaling  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte fradeling 

ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan. 

 

Saksdokumenter: 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 07.01.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 07.01.2014. 

5. Merknad datert 19.01.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 13.01.2014. 

2. Diverse e-poster vedrørende videre håndtering av saken datert 28.05.2014. 

3. Brev(fra kommunen) forespørsel om merknad opprettholdes datert 13.06.2014. 

4. Brev, merknad opprettholdes datert 02.07.2014. 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler byggesaksavdelingen:Hans Otto Larsson 

saksbehandler landbrukskontoret: Lisa Helgesson 
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Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt  

 

Arkivsaksnr.: 14/102   Arkiv: GNR 290/10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

124/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling av arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis ikke 

tillatelse til fradeling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², jfr. Jordlovens § 12. 

4. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

5. Hovedkomiteen stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommunens prinsipper 

og retningslinjer for kårboliger i landbruket og tillatelse til at det oppføres en kårbolig 

på eiendommen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Utskrift sendes: 
Elsa og Agnar Tenold, Gråsteinveien 7, 3518 Hønefoss. 

 

Sammendrag: 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca 3 000 m² til bolig ved Vestre Bjonevann, Østre Ådal. 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen anbefale at det gis dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser eller tillatelse til deling. Det kan imidlertid foreligge grunner 

som tilsier at HMA kan vurdere om det kan være aktuelt å gjøre unntak fra retningslinjene om 

kårbolig og tillate at det oppføres kårbolig istedenfor. 

 

Innledning / bakgrunn: 
For at det skal kunne gis tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge 

tillatelse til deling både etter Jordlov og Plan- og bygningslov. 
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Beskrivelse av saken 
Elsa og Agnar Tenold søker fradeling av ca. 3 daa ubebygd areal fra skogbrukseiendommen 

290/10, Høghaug, til boligtomt. Skogseiendommen strekker seg fra Vestre Bjonevatnet og 

ned til E16 ved Sperillen i vest, omsøkt areal ligger på andre siden av Skagnesseterveien fra 

tunet på gården. Arealet består i dag av høybonitets skog. Boligtomten ønskes opprettet for at 

søkeres datter, Mona Tenold Lundemo, skal bosette seg der og gradvis overta drifta av 

gården, og at søkerne selv skal kunne flytte til gårdens våningshus. Søkerens argumenter at 

dette vil sikre videre drift av skogbruksarealene og opprettholde bokvalitet for begge 

generasjoner. 

 

Eiendommen Høghaug gnr. 290 bnr. 10 består i følge Gårdskart av totalt ca.1470 dekar, 

hvorav ca.1325 dekar er produktiv skog. Eiendommen er bebygd med våningshus og 

driftsbygninger ved Vestre Bjonevatnet. Våningshuset benyttes i dag kun som fritidsbolig. 

Inne på skauen er det registrert ei hytte uten atkomstvei. 

 

Omsøkt areal ligger i et område med lite bebyggelse. Det finnes helårsbolig på gården 

Persokrud nord for Høghaug, ellers er det noen hytter ned mot Vestre Bjonevatn.  

 

Forholdet til overordnede planer: 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som B-område 

(område med sterke landbruksinteresser). Fradeling kan kun unntaksvis anbefales i slike 

områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 

-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

 

Juridiske forhold:  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

Jordlov: 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 
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delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 

dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 

Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Behov for informasjon og høringer: 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken sendes 

til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger: 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken til det foreligger  uttalelse fra fylkesmannen eller å utsette 

den for å vurdere den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

  

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak om 

det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer, til 

ny boligtomt til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de hensyn 

Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², 

jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 190/10 

fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. HMA er positive til søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 

290/10 med formål boligbebyggelse. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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Alternativ 2: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer til 

ny boligtomt, til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. HMA er positive til dispensasjon fra §2.1 i kommuneplanen selv om det er avvik fra 

kommunens prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket vedrørende 

oppsett av kårbolig på eiendommen. 

2. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. 

3. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling av kårbolig dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Vurdering etter Jordloven: 
Eiendommen Høghaug består av en stor del lav- og middelsbonitetsskog. Omsøkt fradeling 

består av høybonitetsskog, og det kan således argumenteres for at dette ikke er den beste 

løsninga i forhold til vern av arealressursene. Likevel anses arealet som skal benyttes til 

boligtomt, som så lite at det ikke vil påvirke eiendommens inntektsgrunnlag i særlig grad.   

Fradelinga vil sannsynligvis ikke gi betydelige drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Det omsøkte arealet ligger på høybonitetsskog tvers over veien for tunet til eiendommen 

Høghaug. Plasseringen av boligtomta kan tenkes å gi noe driftsmessige ulemper i forhold til 

tilgang til skogbruksarealene, men disse ulempene vurderes til beskjedne, da det er tilgang til 

skogen langs hele Skagnesseterveien. Omsøkt fradeling anses likevel som uheldig i forhold til 

fremtidig bruk og avkastning. Dette vil være en fritt omsettelig boligeiendom plassert i 

umiddelbar nærhet til gårdstunet og kan være uheldig for fremtidig utnyttelse av eiendommen 

og arealressursene, og dermed også verdien av eiendommen.  

 

Hvis hensynene nevnt i Jordloven § 12 tredje ledd taler for avslag på delingssøknaden, åpner 

fjerde ledd for at man likevel kan gi tillatelse av hensyn til bosettinga i området. I denne 

saken vil fradelinga føre til etablering av ny boenhet i en del av kommunen som har en 

negativ befolkningsutvikling, og fjerde ledd kan derfor gjøre seg gjeldende. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken kan det etter en samlet 

vurdering ikke gis tillatelse til deling. 

 

Kårbolig ville fra et landbruksmessig synspunkt vært å foretrekke framfor fradeling av hensyn 

til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På denne måten hadde også 

bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt omsettelig boligeiendom. 

Eiendommen har et ressursgrunnlag som ikke åpner for kårbolig jfr. kommunens prinsipper 

og retningslinjer for kårboliger i landbruket. Søkernes begrunnelse for omsøkt fradeling taler 

likevel for at det er behov for kårbolig i dette tilfellet.  
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Vurdering etter Plan- og bygningsloven: 
 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk     

 

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 
 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Søkers begrunnelser for søknad om dispensasjon vil ikke gi fordeler som er større enn 

ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Hvis alternativ løsning 2 blir valgt og kårbolig blir godkjent oppført vil det fortsatt være 

nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §2.1 da tiltaket ikke er i 

henhold til vedtatte retningslinjer for kårboliger og ikke i tilstrekkelig grad vil bli sett på som 

ledd i stedbunden næring. 

 

Naturmangfoldloven: 

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven §8, rådmannen 

har foretatt en utskjekk i Artsdatabankens artskart og i Ringerike kommunes egne i kart under 

Natur, artsdata. Det fremkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nært 

truede arter på Norsk Rødliste for Arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller 

truede eller nært truede naturområder på Norsk rødliste for naturtyper. 

Det finnes heller ingen registreringer i Ringerike kommunes kart , utover beskrivelsen av hva 

jordsmonnet består av, som er morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over 

bergrunnen. 

 

Det er heller ikke kommet frem opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne 

seg arter eller naturtyper i området for tiltaket som ikke er fanget opp av overnevnte 

registreringer. 

 

Dermed er det heller ikke påvist mulige negative effekter av tiltaket på mangfold. 

Kravet i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed 

oppfylt. 

I og med at mangfold ikke eller i liten grad berøres av tiltaket opprettelse av ny 

boligtomt/boligeiendom og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, er det 

ikke nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 

9-12. 

 

Rådmannens vurdering: 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 
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Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 

offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. Plasseringen er ikke sentral. 

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn Jordloven skal ivareta. I denne saken vurderes det at omsøkt fradeling er i strid med 

disse hensynene, og det anbefales ikke gitt tillatelse til deling.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt og er i strid med hensynene som 

Jordloven §12 skal i vareta. Videre anses ikke fordelene ved å gi dispensasjon å være større 

enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Kårbolig ble i telefonsamtale med Jonny Lundemo, som sammen med Mona Lundemo ønsker 

å overta eiendommen og er oppgitt som kjøper av omsøkte tomt, nevnt som et mulig 

alternativ til fradeling av ny boligtomt. Rådmannen oppfattet de som positive til en slik 

løsning da det er deres intensjon å drive skogseiendommen og ta vare på eiendommen i 

framtiden. 

 

Konklusjon/anbefaling:  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte fradeling 

ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan og jordloven. 

 

Men, kårbolig vil være et alternativ som fra et landbruksmessig synspunkt ville vært å 

foretrekke framfor fradeling av hensyn til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På 

denne måten hadde også bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt 

omsettelig boligeiendom. 

 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 04.08.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 20.09.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 21.08.2014. 
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 Ringerike kommune, 11.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket  

 

Arkivsaksnr.: 14/2150   Arkiv: V60 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

125/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 

søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 

a.        Eiendommer med mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha konkret og  

driftsmessig behov for kårbolig. 

b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et 

særlig behov for kårbolig. 

c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 

kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 

d. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 

 

2. Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig der 

kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 

miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 

driftsmessig behov for kårbolig. 

 

3. I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes utifra 

eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 

eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 

avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 

landbruksarealer og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som tilleggsareal 

til nærliggende landbrukseiendommer. 

 

4. Dersom kommunen ville vært positiv til en søknad om oppføring av kårbolig på den 

samme eiendommen, skal det ikke tillates fradeling av hensyn til mulig omgåelse av 

forbudet mot boligbygging i LNF-område og likebehandling av kommunens 

innbyggere. 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen mener gjeldende prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket er et godt 

grunnlag for en faglig forsvarlig og lik behandling av slike saker.   
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Det vurderes å være godt samsvar mellom kravene til oppføring og fradeling av kårboliger, 

samtidig som muligheten for å utnytte ordningen på en uheldig måte er liten. 

 

Innledning / bakgrunn 

For å få en helhetlig og mest mulig lik og forutsigbar behandling av søknader om bygging og 

fradeling av kårboliger i landbruket, utarbeidet miljø- og arealforvaltningen i 2011 prinsipper 

og retningslinjer for behandling av slike saker.   Disse ble vedtatt av HMA i møte 21.03.2011, 

sak 41/11. 

 

I forbindelse med HMA´s avslag på søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i 

august 2014 (sak 81/14), ble rådmannen anmodet om å legge frem bestemmelsene om 

kårboliger til ny behandling.  

 

Avslaget på fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 er nå påklaget, og det synes derfor 

rimelig å fremme retningslinjene til ny behandling i forkant av klagebehandlingen.  

 

Beskrivelse av saken 

Landbruket har en tradisjon for at flere generasjoner bor på eller i nærheten av gården, ofte 

var dette en følge av behovet for bl.a. arbeidskraft.  De fleste kårboliger som er bygget de 

senere årene er ikke begrunnet i behovet for arbeidskraft, men trolig i større grad for å sikre 

kontinuitet i driften og kompetanseoverføring.  Det anses som viktig å opprettholde 

muligheten for to generasjoner til å bo på bruket da dette kan unngå at driften svekkes eller 

legges ned i forbindelse med gårdsoverdragelse. 

 

Kårbolig er en ekstra boenhet på landbrukseiendommer som gjerne bebos av kårfolket  (de 

tidligere eierne av landbrukseiendommen, som oftest foreldrene til dagens eier). I perioder 

hvor kårboligen ikke har kårfolk kan den leies ut. Den betraktes som en integrert og 

nødvendig del av eiendommens samlede ressurser. 

 

Dersom det søkes oppført kårbolig på landbrukseiendom krever dette søknad etter Plan- og 

bygningsloven, og en landbruksfaglig vurdering av behovet for en slik kårbolig på den 

aktuelle landbrukseiendommen. Dersom arealet berører dyrka mark trengs samtykke etter 

Jordlovens § 9 til omdisponering av dyrka mark. 

 

På årsbasis mottar Landbrukskontoret 5-10 henvendelser omkring bygging og fradeling av 

kårboliger. 

 

Rådmannen viser for øvrig til saksfremlegget i sak 41/11 som bakgrunn for forslaget til 

retningslinjer, som med enkelte mindre justeringer, ble vedtatt av HMA. I vedtaket ble det 

lagt føringer for sammenhengen mellom eiendommens størrelse og et antatt driftsmessig 

behov for kårbolig. 

 

Eventuell fradeling skal vurderes ut ifra eiendommens ressursgrunnlag/ driftsmessig behov og 

boligens plassering, og det legges opp til en restriktiv praksis når det gjelder fradeling av 

kårboliger i tunområdet, eller andre steder der det kan oppstå vesentlig risiko for drifts- eller 

miljømessige ulemper ved fremtidig drift.  
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Hovedkomiteen peker også på at kommunen i enkelte tilfeller bør vurdere å stille krav om 

avvikling av landbrukseiendommen, dvs. dele fra og selge produktive arealer som 

tilleggsareal til naboeiendommer, som vilkår ved fradeling av kårboliger 

 

Er det behov for kårbolig? 

I etterkant av HMA´s diskusjon i forbindelse med sak 81/14, finner rådmannen det riktig å 

belyse nærmere, forhold knyttet til:  

- eiendommens størrelse og det driftsmessige behovet for kårbolig  

- blir bygging og senere fradeling av en kårbolig en omgåelse av forbud mot spredt   

   boligbygging i LNF-område? 

 

Eiendommens størrelse og det driftsmessige behovet for kårbolig: 

I vurderingen om hvorvidt det er behov for en kårbolig er hensynet til driften det sentrale. 

Det vil da være naturlig å legge til grunn eiendommens ressursgrunnlag og påregnelig 

driftsform. 

 

Det er ikke entydig at det driftsmessige behovet for kårbolig øker med størrelsen på 

eiendommen.  Ved intensive produksjoner, grønnsaker, bær, husdyr, m.m. vil det ofte være et 

større driftsmessig behov for kårbolig på en eiendom med 30 dekar jord enn på en eiendom 

med 100 dekar korn. Det vil imidlertid være svært krevende å gjøre oppføring og fradeling av 

kårboliger på en landbrukseiendom avhengig av driftsopplegget.  Eiendommens 

ressursgrunnlag må ligge i bunnen, og unntakstilfeller må behandles spesielt.   

 

En kårbolig er en ressurs som ligger til en landbrukseiendom, og som det av naturlige årsaker 

i perioder ikke vil være et driftsmessig behov for.  Det kan også hevdes at det ikke er et 

konkret og driftsmessig behov for en kårbolig dersom jorda leies bort, og driftsapparatet 

bygges ned. Dette er imidlertid ikke et holdbart argument for å dele fra en kårbolig.  

Generasjonsskifter skjer med jevne mellomrom, og kanskje har neste generasjon helt andre 

planer for drift av eiendommen, hvor kårboligen er viktig for å kunne gjennomføre disse.  

 

I tilfeller hvor kårboligen ligger i tunområdet, eller annet sted hvor en fritt omsettelig 

boligeiendom kan tenkes å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper for 

landbruksdriften, vil eiendommens størrelse være underordnet hensynet til driften.             Det 

er stor forskjell på å ha leieboere i en kårbolig i tunområdet i perioder, og å ha en fritt 

omsettelig boligeiendom (som en ikke har råderett over) i nærheten av driftssenteret.  

 

Rådmannen anser de vedtatte arealgrensene for vurdering av det driftsmessige behovet som et 

godt utgangspunkt for en balansert behandling av søknader om oppføring og fradeling av 

kårboliger på landbrukseiendommer.   

 

En landbruksfaglig vurdering av hver enkelt sak vil i tillegg være nødvendig for å avdekke 

spesielle forhold som gir grunnlag for å dispensere fra retningslinjene. Slike saker bør som en 

hovedregel fremmes for politisk behandling.   

Også avslagssaker når det gjelder oppføring eller fradeling av kårbolig foreslås fremmet for 

politisk behandling.   

  

Mulig omgåelse av forbud mot spredt boligbygging i LNF-område: 
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For å unngå at bygging, og senere fradeling av en kårbolig, blir oppfattet som en omgåelse av 

forbudet mot spredt boligbygging i LNF-områder, må det være samsvar mellom de krav som 

stilles for å få tillatelse til å oppføre og å dele fra en kårbolig.   

 

Før kommunen tillater fradeling av kårboligen på en eiendom, vil det være svært nyttig å 

tenke igjennom om vi ville vært positive til oppføring av en kårbolig på den samme 

eiendommen.  Dersom svaret er ja, må kommunen være varsom med å fradele kårboligen av 

hensyn til mulig omgåelse av forbudet mot boligbygging i LNF-område og likebehandling av 

kommunens innbyggere.   

 

Ved en evt. senere søknad om oppføring av ny kårbolig, kanskje på grunn av endret 

driftsopplegg etter eierskifte, kan kommunen vanskelig nekte oppføring av ny kårbolig på 

saklig grunnlag av hensyn til likebehandling i kommunens saksbehandling. 

 

Hvordan har retningslinjene blitt praktisert siden 2011? 

Siden retningslinjene ble vedtatt er det søkt om og gitt to tillatelser til oppføring av kårbolig 

på landbrukseiendommer.  Begge eiendommene hadde over 200 dekar fulldyrka jord, og 

ingen av disse hadde, eller har hatt, kårbolig fra før.  Begge sakene ble vurdert som kurante. 

 

Det er behandlet tre søknader om fradeling av kårbolig siden retningslinjene ble vedtatt.   

To av disse er relativt små eiendommer, ca. 30 dekar jordbruksareal, men søknaden ble 

avslått grunnet boligens beliggenhet.  Den ene av disse ble senere godkjent av HMA etter 

klage, det andre avslaget ble ikke påklaget. 

Den siste delingssøknaden gjaldt en større eiendom med 114 dekar fulldyrka jord.  Søknaden 

ble avslått av HMA grunnet boligens beliggenhet og eiendommens størrelse, da det ble 

vurdert å være et driftsmessig behov for kårbolig på sikt.  Dette avslaget er nå påklaget og 

fremmes for behandling i HMA. 

Også disse søknadene ble ansett som kurante ut ifra retningslinjene.   

 

I tillegg til de konkrete sakene har vi hvert år noen henvendelser som ikke kommer til søknad 

grunnet de signalene som ligger i eksisterende retningslinjer for behandling av kårboligsaker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen har i dag en liberal politikk i forhold til behovsvurdering knyttet til oppføring av 

kårboliger. Kan hende er kommunen også mer liberal enn hva som er tilrådelig ut ifra det 

reelle behov?  Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at resultatene av en slik politikk 

er positivt i bygdesammenheng ved at kommunen opprettholder noe som er en verdifull 

tradisjon, og at flere generasjoner kan bosette seg på et gårdsbruk. Imidlertid er rådmannen 

mer bekymret over at kommunen skal føre en liberal politikk knyttet til fradeling av 

kårboliger. Dette fordi det bidrar til en uthuling av regelverket og praksisen rundt kårboliger 

i landbruket, men også fordi dette etablerer nye, fritt omsettelige eiendommer i et landbruks-, 

natur-, og friluftsområde (LNF) og at dette kan skape uheldige drifts- og miljømessige 

utfordringer. På lang sikt vil dette kunne bli til hinder for landbruksvirksomheten i 

Ringerike og utvikling av denne næringa i fremtiden. 

 

Som i landet for øvrig preges også landbruksstrukturen på Ringerike av stadig færre og 

større driftsenheter, og andelen leiejord er også høy. Rådmannen er av den oppfatning at 

kommunen bør ha som mål å etablere rasjonelle driftsenheter hvor det drives et aktivt 
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landbruk. I de tilfeller der eier av en landbrukseiendom ønsker å dele fra kårbolig eller 

lignende, hvor eiendommen har et svakt arealgrunnlag og ikke er i aktiv drift, bør kommunen 

vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at eiendommen avvikles som 

landbrukseiendom. Dvs. at kommunen setter krav om at bygninger og tun skal deles fra 

landbruksarealer, og at jord, skog og utmark skal selges som tilleggsareal til nærliggende 

landbrukseiendommer. Dette vil kunne bidra til en harmonisering mellom bruksstruktur og 

eiendomsstruktur og sikre at jord holdes bedre i hevd og at inntektsgrunnlaget til 

landbrukseiendommer i drift kan sikres i fremtiden. 

 

Etter knappe 3 års praktisering av retningslinjene opplever rådmannen at retningslinjene 

skaper en god forutsigbarhet, og rettferdig behandling av søkerne, når det gjelder søknader 

om oppføring og fradeling av kårboliger.  

Retningslinjene er også et godt utgangspunkt for kommunen til å gi gode tilbakemeldinger på 

forespørsler, slik at «umulige» søknader kan lukes ut, til fordel både for søker og for 

kommunen.    

 

 

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg fra behandlingen i 2011 

2. Saksprotokoll frå behandlingen i 2011 

 

Lenker 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Åge Geir Hanssen 
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbud  

 

Arkivsaksnr.: 14/2741   Arkiv: K01 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA ser saken som et unntakstilfelle og gir Roger Odden tillatelse til bruk av ATV for 

persontransport fra Vikerseterveien og inn til hytte (gnr(296/1/15), jf Forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 

 

 

Sammendrag 
Roger Odden søker om å få bruke en ATV med henger for å frakte en svært syk venn inn til 

sin hytte på Vikerfjell. Oddens venn har fått påvist sykdommen Amyotrofisk lateralsklerose 

(ALS), en uhelbredelig sykdom som angriper nervesystemet og fører til invaliditet og død. 

Odden ønsker at hans venn skal få komme på hytta si en siste gang.  

 

Beskrivelse av saken 
Rådmannen mottok søknad om dispensasjon fra motorferdsel fra Roger Odden den 

12.11.2014. Gjennom telefonkontakt orienterte Odden om hans behov for å kunne frakte sin 

venn inn på hytta si en siste gang. På grunn av Oddens venns sykdom, som utvikler seg raskt, 

ønsker Odden en tillatelse så snart som mulig. Da det ikke er snø på Vikerfjell enda, er det 

ATV med henger som er mest egnet for transport. Det er snakk om én tur/retur fra 

parkeringsplass ved Vikerseterveien, og ned til hytte med gnr 296/1/15. Kjøringen er tenkt å 

foregå langs eksisterende sti, og er ca 750 meter en vei. 

 

Juridiske forhold  
Ferdsel i utmark reguleres gjennom lov og forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag. I 

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag,  § 6 åpnes det for at 

kommunen kan gi tillatelse til kjøring ved unntakstilfeller, eller der søker kan påvise et særlig 

behov. 

 

Alternative løsninger 
HMA anser ikke saken som et unntakstilfelle, og gir ikke tillatelse til kjøring, jf Forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer de menneskelige aspekter som så spesielle og sterke i denne saken, at 

tillatelse til kjøring absolutt bør gis. En tur/returkjøring med en ATV gir minimale 

slitasjeskader. Når det i tillegg kjøres i eksisterende sti/trase, vurderer rådmannen at det vil gi 

minimale belastninger på både naturmangfold og miljø. Ved å gi tillatelse, kan man gi en 

alvorlig syk person en positiv hendelse i en ellers alvorlig og tung hverdag. 
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Vedlegg 
1. Kart 

2. Søknad om dispensasjon 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 



   

 Sak 127/14 

 Side 43   

 

 

Kartlegging av bynære friluftsområder - vedtak av rapport  

 

Arkivsaksnr.: 14/1568   Arkiv: D37 &32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan. 

 

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i 

kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.  

 

3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor 

mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til 

andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt 

planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten for 

friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås avsatt til 

formål grønnstruktur. 

 

4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil 

fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne 

endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen, 

Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.  

 

5. Nordre og Søndre park består som parker. 

 

 

Sammendrag 
Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder rundt Hønefoss starta vinteren 2013 med 

et vedtak om oppstart i formannskapet 12.03.13 (sak 35/13). Arbeidet er forankra i 

planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanen, som ble fastsatt i 

kommunestyret 20.06.13 (sak 76/13). 

 

Kartlegginga ble starta fordi rådmannen så at flere av de bynære friluftsområdene rundt 

Hønefoss var trua av nedbygging, eller andre tiltak som reduserer kvaliteten på 

friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. Dette ble også påpekt i en rekke 

høringsuttalelser fra frivillige organisasjoner og privatpersoner knytta til de konkrete planene 

i høringsperioden etter oppstart.  
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Det er ønske om økt utvikling av Hønefoss, noe som fører til større areal som bygges ut til 

blant annet bolig- og næringsformål. Med en økt utvikling og økt fortetting av byen blir 

behovet for grønne lunger og turdrag større.  

 

Det foreslås at det vedtas at rapporten blir retningsgivende for kommuneplanarbeidet og at 

den innarbeides i plankart og bestemmelser. Et vedtak som foreslått vil fungere som et 

innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Et slikt innspill skal vurderes opp mot 

andre hensyn og interesser før det avklares hva som skal tas inn i forslaget til revidert 

kommuneplan. Alle A- og B-områder vil altså ikke nødvendigvis blir avsatt til grønnstruktur 

dersom forslaget til vedtak i denne saken vedtas.  

 

Beskrivelse av saken 

Bynære friluftsområder rundt Hønefoss er kartlagt og verdisatt. Det er ikke tatt inn andre 

hensyn eller interesser enn friluftsliv i arbeidet. Hensikten med arbeidet er hovedsakelig å 

sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt i saker der friluftsområdene vurderes nedbygd.  

Områdene er kartlagt, oppsummert, vurdert og klassifisert i en rapport. Områdene er 

klassifisert i fire områdetyper: A-, B-, C- eller D-områder, på bakgrunn av faglige 

verdivurderinger. A-områder er vurdert til å være de mest verdifulle områdene. 

Klassifiseringene er altså faglig begrunnet utfra de ulike områdenes verdi som friluftsområde, 

målt i egenskaper og bruk. For hver områdetype er det fastsatt retningslinjer for 

saksbehandling.  

 

Metodene som er brukt i arbeidet er beskrevet i rapporten, sammen med mulige feilkilder.  

 

Arbeidet og rapporten er retta mot saksbehandlere for støtte i saksbehandlinga, mot 

forslagsstillere som en del av kunnskapsgrunnlaget i planprosesser og mot publikum for 

informasjon om friluftsområdene. For hvert område vises også innganger og 

parkeringsmuligheter, med tanke på å veilede brukere. 

 

Forholdet til pågående revidering av kommuneplanens arealdel 

Det foreslås at det vedtas at rapporten blir grunnlag for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen, blant annet i arbeidet med å vurdere innkomne innspill. Videre foreslås det 

at retningslinjene tilknytta de ulike områdetypene vedtas som retningslinjer i bestemmelsene 

til kommuneplanens arealdel og at A- og B-områdene vedtas foreslått avsatt til formål for 

grønnstruktur på kommuneplankartet.  

 

Følgende områder inngår i A- og B-områdene: 

 A-områder 

- Hovsenga 

- Eggemoen 

- Hovsmarka/Børdalsmoen 

- Oppenåsen/Heggen 
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- Petersøya 

- Schjongslund 

 B-områder 

- Tanbergmoen/Krakstadmarka 

- Hensmoen 

- Kilemoen 

- Hvervenmoen 

- Gullerudmarka 

 

Dersom forslaget til vedtak blir vedtatt, vil vedtakspunkt 2 og 3 fungere som innspill til 

arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Rådmannen vil gjøre vurderinger i 

kommuneplanarbeidet for å avklare hvor mange og hvilke områder som skal tas inn i 

forslaget til revidert kommuneplan. Friluftslivsinteressen må veies opp mot andre interesser, 

slik som næringsutvikling, boligutbygging og infrastruktur. Noen interesser vil kunne 

kombineres med friluftslivsinteressen, slik som kulturminner og biologisk mangfold. I tillegg 

vil helheten av grøntområder i Hønefoss og områdene rundt være avgjørende. Det vil bli 

fokusert på sammenhengende grøntdrag og på hvordan områder avsatt til grønnstruktur 

fordeler seg i og rundt byen. Dette for å sikre en fornuftig balanse mellom områder avsatt til 

grønnstruktur og områder som avsettes til utbygging eller andre interesser. Denne rapporten 

og forslaget til vedtak kan derfor ses på som en slags grovsiling av friluftsområdene på lik 

linje med grovsilinga av innspillene som er sendt inn, med unntak av at det ikke er tatt hensyn 

til andre interesser enn friluftlivsinteressen.  

 

Dersom det er ønskelig at ett eller flere konkrete områder ikke skal vurderes som område for 

grønnstruktur kan det/de aktuelle områdene tas ut av vedtaket. 

 

Når rådmannen legger fram forslag til revidert kommuneplan med kart og bestemmelser, kan 

det foreslås endringer av denne i forbindelse med politisk behandling og høring.  

 

Forholdet til igangsatte reguleringsplanprosesser 

I flere av områdene som er kartlagt er det igangsatt planprosesser. Dette gjelder Eggemoen, 

Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka. Arealene 

som omfattes av disse planforslagene vil ikke kunne bli avsatt til formål for grønnstruktur. 

Dersom det vedtas at et av områdene der det er igangsatt planprosess skal avsettes til formål 

grønnstruktur i kommuneplankartet, må det lages en avgrensing av formål for grønnstruktur 

som omfatter egna areal innafor områdeavgrensinga (eller tilstøtende til området) og utafor 

avgrensinga av planforslaget det arbeides med. En avgrensing i forbindelse med utarbeidelse 

av kommuneplankartet vil være nøyaktig. Avgrensingene i rapporten er foreløpige.  

 

I kartlegginga er områdenes verdi i dag kartlagt. Flere av disse områdene har derfor fått høy 

verdi, selv om det tas sikte på å regulere dem til andre formål. Det er derfor viktig å bevare 

det som er innafor eller tilstøtende til områdene som er kartlagt, og som er utafor de planlagte 
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reguleringsplanavgrensningene, som et fragmentert friluftsområde. Det bør i hver enkelt sak 

vurderes om det skal opparbeides erstatninger for anlegg som går tapt, enten i restområdene 

eller i andre områder med potensiale.  

 

Spesielt tre av områdene som er kartlagt har potensiale til å erstatte områdene som er nevnt 

ovenfor. Gullerudmarka, Sørumsmarka og Oppenåsen er alle relativt store områder hvor 

tilrettelegging vil kunne gi en god friluftsopplevelse. I tillegg til disse tre er 

Almemoen/Nærstadmarka et område som har potensiale, men som ikke er kartlagt.  

 

Forholdet til parkene 

Nordre og Søndre park er ikke en del av kartlegginga og rapporten. De er ikke tatt inn i 

arbeidet fordi de allerede har status som park. Parkene er ikke regna som nedbyggingstrua 

eller som erstatningsområde for friluftsområder som er trua av nedbygging. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Noen av områdene er helt eller delvis avsatt til friområde i kommuneplanen. I disse tilfellene 

vil avgrensinga bli vurdert på nytt evt. videreført.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 35/13, at det skulle startes opp arbeid med 

kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss.  

 Kommunestyret fastsatte i møte 20.06.13, sak 76/13, planprogram for revisjon av 

kommuneplanen, hvor blant annet temautredning om friluftsområder var beskrevet. 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fikk i møte 19.08.13, sak 88/13 

(Referatsak D), en orientering om status i arbeidet. HMA uttalte seg som 

referansegruppe.  

 Rapport fra arbeidet ble lagt fram for endelig vedtak i HMA og i formannskapet i april 

2014. Men 7. april vedtok HMA i sak 47/14 at saken utsettes til alle grunneiere er 

informert om arbeidet med kartlegginga i egne brev. Det ble på spørsmål fra 

rådmannen presisert at dette ikke skulle ses på som en ny høringsperiode.  

 

 

Prosess siden vedtak om utsettelse av vedtak 

Etter at vedtaket om utsettelse ble fattet i HMA har det blitt sendt brev til alle de omtrent 400 

grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble noen av 

områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut. Avgrensingene 

er likevel fortsatt foreløpige.  

 

Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av 

informasjonsbrevet.  
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Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike 

områdetypene. Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre tilbygg, 

da formålet med retningslinjene er å hindre større utbygginger.  

 

Vurdering av innkomne innspill 

Innspillene omhandler avgrensning av områder, verdivurdering og utvalg av områder. Disse 

er vurdert, men ikke innarbeida i rapporten. Det er konkludert med at innspillene tas med inn 

i kommuneplanprosessen. Følgende vurdering er lagt til grunn for avgjørelsen om at 

behandlinga av innspillene utsettes til kommuneplanforslag foreligger:  

 Avgrensinger: Grunnet at nåværende avgrensinger er foreløpige er det ikke 

hensiktsmessig å endre disse på bakgrunn av enkeltinnspill utenom høringsperiode. 

Nøyaktige avgrensinger vil bli lagt fram i forslaget til nytt kommuneplankart, dersom 

det vedtas at områdene skal foreslås avsatt til formål for grønnstruktur. I etterkant av 

høringsperioden i kommuneplanprosessen vil disse innspillene og eventuelt nye 

innspill bli vurdert.  

 Verdivurdering: Verdivurderingene er gjort med bakgrunn i dagens situasjon. Det vil 

ikke foretas nye verdivurderinger av områdene i nærmeste framtid. Rådmannen mener 

at metoden som er brukt er tilstrekkelig.  

 Valg av områder: Det pekes på områder som burde tas ut fordi det er planlagt eller 

ønske om annen utvikling her. Eventuelle deler av områdene som omfattes av et 

igangsatt planarbeid skal ikke avsettes til grønnstruktur. Ved tilfeller der det er nye 

ønsker om utvikling av et areal innafor et av friluftsområdene vil dette bli en 

interessekonflikt som må vurderes i kommuneplanen, dersom det er sendt inn innspill 

om endra arealbruk for det aktuelle arealet. Dersom formålet i gjeldende 

kommuneplan er LNF (landbruk-, natur- og friluftsliv) har grunneier eller andre i 

utgangspunktet ingen rettigheter til å utvikle eiendommen.  

 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

1. Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport, september 2014 

a. Oversiktskart 

b. Verdivurderingstabeller 

c. Innspill innsendt i høringsperioden 

d. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter 

høringsperioden 

e. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen 

f. Resultater fra spørreundersøkelsen 

2. Protokoll fra HMA 07.04.14, sak 47/14 

3. Informasjonsbrev sendt grunneierne, datert 13.05.14 
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4. Innspill innsendt som svar på informasjonsbrev 

5. Saksdokumenter kommuneplanrevisjon 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

Arkivsaksnr.: 14/1845   Arkiv: V6 &57  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av 

landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng 

med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 

 

Sammendrag 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre 

ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke 

lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med 

forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer 

og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene 

blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med 

tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og 

boplikten består som i dag. 

 

Innledning og tidligere behandling 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven 

og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.  

 

Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til 

høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 

Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. desember 

2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. Ringerike 

kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende omsetning av 

konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes ytterligere tiltak 

for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i konsesjonslovgivningen bør ses 

i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 

 

Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del momenter 

fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en opphevelse av 
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konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som i dag er 

konsesjonspliktige. 

 

Rådmannens vurdering 
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige 

virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av 

landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.  

 

Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i 

jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få 

flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er å 

lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til industrien.  

 

I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som 

trekkes frem i høringsnotatet. 

 

Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke 

er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt lovverk 

er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det viktig at 

eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst. 

 

Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser 

at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge 

finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt 

vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EU-

tilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer å 

kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I Danmark, 

hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket ført til at 

mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale selskaper kjøper nå 

opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake. 

 

Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd 

med å revurdere og gjeninnføre noe regulering. 

 

Omsetningen av landbrukseiendommer 

Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av 

forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger 

på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke 

ganske mye.  

 

Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av 

landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader 

som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at 

denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette 

viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste 

generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av 

priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig 

betalt for den.  
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Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt 

priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er 

unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien 

den kommer mest til anvendelse for.  

 

Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til annen 

landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av selger 

ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og tilknytning til 

landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et salg vil medføre. 

Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra landbruksarealet - 

nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på tilleggsjord ligger allerede i 

dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i forhold til vanlig konsesjonspris. 

 

En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen 

viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde 

eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som en 

langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse tallen 

vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det store 

hinderet for utbudet av landbrukseiendom. 

 

Øke investeringslysten 

Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen. Gjøres 

det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for 

verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i veibygging 

gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen. Investeringer i 

skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader og med en 

høyere rånetto.  Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til å redusere 

kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er mindre enn 2,5 

millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.  

 

Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at 

boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet 

viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på gården. 

Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre. 

 

Rekruttering 

En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode. 

For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker å 

erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere, spesielt 

for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige kapitalen for et 

slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er kapitalkrevende. 

Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.  

Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange 

tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked. 

 

I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket. 

Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, 

private kjøpere.  
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Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og 

det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg.  Dersom konsesjonsloven 

med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av disse 

eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.    

 

Strukturrasjonalisering 

Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket. 

Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel 

leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om 

dette vil bli effekten.  

 

En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere, 

blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og 

være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive 

landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som 

eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive effekten 

av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan dette endre 

seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.  

 

Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre til 

at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et overordnet 

mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette. 

 

På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den 

kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del landbrukseiendommer.  

 

For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en 

viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av 

eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om den 

fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den lave 

lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte passiv på 

en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere enn 

motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.  

 

Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime 

for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket, 

men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige 

betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen 

etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO
2
 fangst. 

Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det 

tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært 

uheldig. 

   

En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som 

helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor 

avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som 

skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle 

løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å 
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redusere eventuell ikke tiltenkt effekt. 

 

Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre 

strukturrasjonalisering i jordbruket. 

 

Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk 

eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som 

gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i 

landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.  

 

Bosetting 

Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst. 

Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt 

har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke. 

 

I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo der 

sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også etter 

at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og 

lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.  

 

En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med 

en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke 

hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i 

lokalsamfunnene i kommunen. 

 

Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og 

skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen. 

Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og 

skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil 

utvikle seg ved en slik løsning.  

 

 

Alternativt vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og 

boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil være 

positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og 

matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.  

 

Vedlegg 
 

1. Høringsnotat – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten 

 

Lenker 

 
2. Gjeldende rundskriv om konsesjon: Konsesjon og boplikt (M-2/2009) 

3. For å lese høringsbrev, høringsnotat, høringsuttalelser mm. på Landbruks- og 

matdepartementet: Saker på høring  
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 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

Arkivsaksnr.: 14/2710   Arkiv: K01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

129/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med å revidere lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag 

igangsettes, jfr Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1077 nr 82 §§ 4 

og 5. 

2. Dette kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmesider, hvor det settes frist for å 

komme med innspill til revisjonsarbeidet. 

 

 

Sammendrag 
Økt båttrafikk på Storelva og problemstillinger rundt bruk av vannscooter i Tyrifjorden og 

Steinsfjorden gjør at det er behov for å revidere lokal forskrift om motorferdsel. Rådmannen 

ønsker også et helhetlig lovverk som kan gi felles regler, da både Hole og Ringerike har 

arealer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.  

 

Bakgrunn 
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i januar og februar 2010 tilsyn med Ringerike 

kommune som miljøvernmyndighet, bl.a. med fokus på saksbehandling innen 

motorferdselslovgivningen. Under tilsynet ble det avdekket fire avvik og en merknad. Som en 

direkte følge av tilsynet ble det igangsatt arbeid med å revidere lokal forskrift om 

motorferdsel. Dette arbeidet stoppet, av ulike grunner opp. 

 

I samarbeid med Hole kommune er det nå ønske om å gjenoppta arbeidet slik at vi kan få 

sluttført arbeidet fra tidligere. 

 

Beskrivelse av saken 

De seinere årene har det blitt mer båttrafikk, særlig på Storelva. Folk har blitt mer bevisste på 

elva og bruk av den. I tillegg har Dronning Tyra bidratt til økt bruk av elva og Tyrifjorden.  

 

Bruken av vannscootere har hatt en markant økning de siste årene, og da det er ulike 

bestemmelser  i Hole og Ringerike for når det gjelder bruk av vannscootere, mener 

rådmannen at det vil være en stor fordel å få en revisjon av forskriften. Det vil gi 

befolkningen et klarere regelverk å forholde seg til, samtidig som det vil være enklere å 

etterleve og kontrollere forskriften.  

 

I en forskriftsrevisjon vil det i første rekke være aktuelt å se på fartsbegrensninger i båt, og da 

særlig i Storelva, der det erfaringsmessig kan være en utfordring med 5 knops hastighet pga 

strømningsforholdene. Det vil også være aktuelt å se på regler for bruk av vannscooter i 

Steinsfjorden og Tyrifjorden. 
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Siden Ringerike kommune har felles vassdragsinteresser med Hole kommune, vil et 

revisjonsarbeid foregå i samarbeid med Hole, slik at det blir like bestemmelser for Storelva, 

Tyrifjorden og Steinsfjorden. 

 

Landing med sjøfly tas ikke med i denne revisjonen, da det inkluderer betraktelig flere 

kommuner. Rådmannen ønsker først å ha et møte med alle kommunene rundt Tyrifjorden for 

å avklare dagens praksis rundt sjøflyproblematikken. Først når praksisen blir avklart kan det 

vurderes om det er aktuelt å endre lokal forskrift. 

 

Juridiske forhold  
Motorisert ferdsel reguleres i dag gjennom motorferdselloven samt sentral og lokal forskrift 

til den. Det er nå snakk om å revidere de lokale bestemmelsene, og fastsette ny lokal forskrift. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble igangsatt et revisjonsarbeid i 2011. Saken er tidligere behandlet i HMA den 

11.04.2011 i sak 56/11. Dette arbeidet har imidlertid ikke blitt fullført, og det varsles nå ny 

oppstart. 

 
Plan- og miljøstyret i Hole kommune har vedtatt oppstart med revisjon av lokal forskrift for 

motorferdsel i Hole, i møte 20.10.2014, sak 046/14. 

 

Behov for informasjon og høringer 
En eventuell oppstart av revisjon krever at det kunngjøres i lokalavis, og at det sendes 

høringsbrev til en rekke berørte parter, slik at eventuelle høringsuttalelser kan tas med i det 

videre arbeidet.  

 

Alternative løsninger 
Et alternativt vedtak kan se slik ut:  

 

HMA mener det ikke er behov for en revidering av lokal forskrift om motorisert ferdsel og  

vil ikke anbefale at det settes i gang et slikt arbeid. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen anbefaler at revisjonsarbeidet igangsettes, og at det varsles oppstart av arbeidet. 

 

Lenker 
Gjeldende lokal forskrift om motorferdsel i utmark, Ringerike kommune: 

http://lovdata.no/forskrift/2001-05-31-745 

 

Lokal forskrift om motorferdsel i utmark, Hole kommune: 

http://lovdata.no/forskrift/2000-06-05-601  
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 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Gnr 80/74 Klage på pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett  

 

Arkivsaksnr.: 14/2260   Arkiv: GNR 80/74  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedkomiteen viser til pålegg om tilkobling, klage og rådmannens saksfremlegg. 

2. Klagen tas ikke tilfølge. Vedtak om pålegg til tilkobling fra 10.07.2014, saksnummer 

14/2438-1 med vilkår opprettholdes.  

3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Sammendrag 
Etter at sanering av offentlig avløp på strekningen Ask-Muggerud er ferdigstilt er gnr./ bnr. 

80/74 en eiendom som ligger innenfor rimelig avstand til hovedledningen, men som ikke har 

koblet seg på denne.  

Det er nå blitt gitt pålegg om tilkobling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2. Dette 

pålegget har blitt påklaget av den ene eieren av tomten.  

 

Eiere av tomt gnr 80/74 Charles André Lindberg 

Kristin Lindberg 

Kim Arne Boska 

Klager Charles André Lindberg (heretter kalt 

«klager») 

 
 

 

Innledning 
Sanering og utvidelse av offentlig kloakknett på strekningen Ask-Muggerud har foregått 

siden 2011, med anleggsstart i 2012.  

 

Alle eiendommer som var aktuelle for tilknytting ble informert om dette i brev 14.08.2012 

sammen med forskjellig nyttig informasjon om prosessen.  Der ble det også informert om at 

grunneiere selv må ta ansvar for etablering av stikkledning. Det ble informert om anbefalt 

trasé for stikkledningen. 

 

I nytt brev ble grunneiere gjort oppmerksom på at det var mulig å benytte seg av 

entreprenøren som også tok seg av arbeidene på hovedledningen, for å gjennomføre 

etablering av stikkledning og dermed påkobling. Kostnadsoverslag på dette ble sendt ut fra 

entreprenøren som hadde vunnet kommunens anbudskonkurranse (Fossum AS). Grunneierne 

ble gjort oppmerksom på at de også kunne benytte andre aktører.  
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Grunneiere ble gjort oppmerksom på at kommunen vil dekke utgifter som overstiger kr 

150 000.- på de prosjekterte eiendommene. Det vil si grøftekostnader opp mot kr.150.000,-, 

som huseiere må forvente å dekke. Det har vært en forutsetning for dette tilbudet, at 

utbedringene av de private ledninger ble utført i anleggsperioden når kommunens entreprenør 

var i området. 

 

Plan- og bygingslovens § 27-2 2. ledd sier følgende: «Når offentlig avløpsledning går over 

eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som 

ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være 

forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen 

godkjenne en annen ordning.»   

 

Det finnes ingen nasjonal definisjon på hva «uforholdsmessig stor kostnad» (eller «rimelig 

avstand», som også brukes) er, men Ringerike kommune har valgt å forholde seg til estimerte 

anleggskostnader for å vurdere pålegg. Øverste grense for når Ringerike kommune pålegger 

tilkobling er lagt på 2 G, med maks 150 000 .- pr 2014. Et lignende beløp brukes i flere av 

våre nabokommuner (blant annet Lier, Modum, Drammen, Øvre Eiker). 

 

Eiendommer som ikke får pålegg om tilknytting må ha godkjent privat avløpsanlegg, som 

tilfredsstiller dagens lov- og regelverk. Et nytt privat avløpsrenseanlegg ligger som regel på 

en kostnadsramme på omtrent kr. 80 000-200 000.-, avhengig av teknologi og grunnforhold.    

 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunens hovedledning er lagt slik at flere eiendommer var avhengig av at stikkledningen 

kunne føres over eiendommen som klager (eier av 80/74, Charles André Lindberg ) eier med 

flere andre (se vedlegg 2 for kart over ledningstrase). På denne måten ville flere eiendommer 

delt på utgiftene til fellesledningen, noe som ville gjort det billigere for alle.  

 

Fordeling av kostnader ble gjort etter en nøkkelberegning se vedlegg 4.  

Etter at forslag til prosjektert stikkledning ble sendt ut til naboene, har stikkledningen blitt 

forlenget, for å imøtekomme ønsket fra eiere av eiendom 80/15 og klager se vedlegg 3. 

Dermed ble stikkledningene kortere og billigere enn i den opprinnelige prosjekteringen.  

 

Endelig tilbud for revidert prosjektering av stikkledning ble forelagt grunneierne. Når tilbud 

fra Fossum AS ble lagt frem for eier av 80/74 gav han uttrykk for at han ønsket å innhente 

flere tilbud fra andre aktører, fordi han mente gitt kostnadsoverslag ikke var konkret nok.  

24.08.2014 avslår han på vegne av seg selv og sine naboer nei til tilbudet fra Fossum AS. Han 

ble ved flere anledninger gjort oppmerksom på at pålegg om tilkobling kunne bli aktuelt.  

 

De fleste av naboene, som klager takket nei på vegne av, ønsker også i dag å koble seg til 

offentlig kloakk. I og med at det pr dags dato ikke foreligger tillatelse til å krysse klagers 

tomt, har de ikke hatt muligheten til å benytte seg av anbefalt og priset trasé for 

stikkledningen. Alternativ trasé har vist seg å være vesentlig dyrere og har derfor blitt vurdert 

til ikke å falle inn under definisjonen for «rimelig avstand».   

Disse eiendommene har fått pålegg om etablere/oppgradere privat avløpsløsning til å 

tilfredsstille gjeldende regelverk. De har også mulighet til fortsatt å koble seg til kommunalt 

nett om de ønsker.  
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Klagers eiendom er pr dags dato den eneste som fortsatt vurderes til å ligge innenfor 

definisjonen av «rimelig avstand», selv om tilbud fra Fossum AS er basert på at 38m 

stikkledning deles på to, noe som ikke er aktuelt lenger nå.  Eiendommen har fått pålegg om 

tilkobling 10.07.2014. Kommune mottok klage på pålegget 31.07.2014. Klager har fått 

beskjed om at klagen ikke vil bli behandlet før senhøst 2014.  

 

Denne eiendommen er derfor den eneste som pr dags dato har fått pålegg om tilknytting.  

 

 

Tabellen under viser en oversikt over essensielle brev og handlinger i saken. OBS dette er 

ikke en uttømmende liste over saksdokumenter! 

Tema Avsender Mottaker Dato 

Utsending av 

informasjon om 

anlegg med varsel om 

at eiendommer som 

ligger i rimelig 

avstand til 

hovedledning vil bli 

pålagt tilkobling  

Rådmann (som 

anleggseier) 

Aktuelle 

eiendommer 

for tilkobling 

14.08.2012 

Informasjon om møte 

med eier av 80/74 

(klager) og 80/15 Som 

resulterte i forlenging 

av hovedtrase  

Rådmann (som 

anleggseier) 

Aktuelle 

eiendommer 

for tilkobling 

09.11.2012 

Utsending av endelig 

kostnadsoverslag 

Fossum AS Gnr 80/74 og 

andre 

eiendommer 

som blir berørt 

av endringen 

19.03.2013 

Eier av gnr 80/74 

avslår tilbud fra 

Fossum AS på vegne 

av seg selv og 

involverte naboer.  

Charles Andre 

Lindberg (klager) 

Rådmann (som 

anleggseier), 

Fossum AS 

24.08.2013 

Formell overtakelse 

av ledningsanlegget 

Fossum AS Rådmann (som 

anleggseier) 

23.10.2013 

Kostnadsoverslag fra 

alternativ entreprenør 

med søknad om 

kommunal tilskudd 

for utgifter over 

kr.150 000.- pr bolig.  

Charles Andre 

Lindberg (klager) 

Rådmann (som 

anleggseier) 

18.03.2014 

Avslag på søknad  Rådmann (som 

anleggseier) 

Charles Andre 

Lindberg 

(klager) 

31.03.2014 

Vedtak om pålegg om Rådmann (som Charles André 10.07.2014 
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tilkobling til offentlig 

nett 

myndighet) Lindberg 

Klage på pålegg Charles André 

Lindberg 

Rådmann (som 

myndighet) 

31.07.2014 

Foreløpig svar på 

klage 

Rådmann (som 

myndighet) 

Charles André 

Lindberg 

14.08.2014 

Kommentar på klage Rådmann (som 

myndighet) 

Charles André 

Lindberg 

03.11.2014 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ringerike kommune har i 2011 vedtatt at alle eiendommer i kommunen skal ha 

tilfredsstillende avløpssituasjon (Hovedplan vann og strategi for opprydding i spredt avløp, 

vedtatt i kommunestyre 30.03 2011). Vannforskriften krever at alle vassdrag i kommunene 

skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021, dette innebærer bla opprydding i 

spredte avløp.   

 

Juridiske forhold  
Om klagen ikke tas til følge vil saken videresendes til Fylkesmannen i Buskerud til endelig 

avgjørelse.  

 

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen kan avgjøre å ta klagen til følge. Etter lovverket må et slikt vedtak 

begrunnes. Rådmannen vil påpeke at et positivt vedtak vil ha presedensvirkning i lignende 

tilfeller. Et alternativt forslag kan se slik ut: 
 

1.  Hovedkomiteen velger å ta klagen til følge. Vedtak om pålegg om tilkobling til 

offentlig avløpsnett for eiendom 80/74 oppheves.  

2. Eiendom 80/74 skal dokumentere at privat avløpsanlegg tilfredsstiller dagens krav til 

rensning. Alternativt må privat avløpsanlegg oppgraderes slik at det tilfredsstiller 

dagens krav til rensing. 

3. Myndighet til videre oppfølging av privat avløpsanlegg delegeres til rådmannen.  

 

Innhold i klagen og rådmannens kommentarer 
- Det stilles spørsmål ved at eiendom 80/24 ikke har fått pålegg om tilkobling og det 

hevdes at denne tomtens avløpsledning går over klagers eiendom 

Rådmannens vurdering: 

Kloakkforholdene på eiendom 80/24 er ikke kjent for kommunen i detalj. Det 

foreligger ikke gyldig utslippstillatelse for denne eiendommen. Eier av eiendommen 

vil få pålegg om oppgradering av det private renseanlegget eller tilkobling til 

kommunal kloakk.  

 

- Det påpekes at tilkobling til hovedledning måtte skje på et korrekt og likt grunnlag for 

alle eiendommene i området. 

Pålegg om tilkobling følger direkte av plan- og bygningslovens § 27-2 og 

kostnadsoverslag fra kommunens entreprenør i anleggsperioden. Trase for 

hovedledningen ble til gjennom prosjektering og følger prinsippet om å tilkoble så 
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mange eiendommer som mulig for lavest mulig investering. Rådmannen vurderer 

dette til å være korrekt og likt grunnlag for eiendommene i området, tatt i betraktning 

at hver eiendom har forskjellige grunnforhold, avstand til vei/trase.  

 

- Klager etterlyser en konstruktiv løsning på nevnte forhold. Det vises til et møte i 

august 2013 der mulig løsning ble skissert. 

Det finnes intet offisielt møtereferat fra møtet 14.08.14. Rådmannen mener at dette 

viser at man ikke ble enig om ledningstrase på dette møte. Trase for hovedledningen 

hadde på dette tidspunktet allerede blitt endret én gang for å legge forholdene bedre 

til rette for tilkobling og komme klager i møte. Rådmannen vurderer at man fra 

kommunens side har vært svært imøtekommende for å finne en løsning.  

 

Rådmann påpeker at det har blitt sendt ut kommentar på klagen for å klare opp i eventuelle 

misforståelser. Frist for tilbakemelding er satt til 21.11.2014. Hvis det kommer inn 

kommentarer innenfor gitt frist (21.11.2014), vil det vedlegges saken.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener å ha strekt seg langt for å komme til en konstruktiv løsning i saken. 

Hovedledning ligger på eiendommen og eiendommen ligger innenfor det som vurderes som 

«rimelig avstand» til hovedledning og vil ikke medføre uforholdsmessig kostnad.  

Rådmannen vurderer at klagen ikke kommer opp med nye momenter i saken. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Kart over ledningstrase 

3. Informasjonsbrev til grunneiere om tilknytting  

4. Brev om ny ledningstrase 

5. Fordeling av ledningsandeler 

6. Kostnadsoverslag for stikkledning 

7. Epostkorrespondanse Kommunen – klager – Fossum AS 

8. Nytt kostnadsoverslag fra klagers side med søknad om delvis dekking av kostnader 

9. Avslag på søknad 

10. Pålegg om tilkobling 

11. Klage på pålegg om tilkobling 

12. Pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett - Foreløpig kommentar på klagen 

 

Lenker 
 

Plan- og bygningslovens § 27-2  

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 10.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon 

om næringsvirksomhet - klage  

 

Arkivsaksnr.: 14/800   Arkiv: GNR 284/27  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

131/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak 

2.12.13 i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør 

kan godkjennes. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse § 5 for 

anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus.  

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til 

administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud foreligger. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 

Kjell O Ødegård, Ådalsveien 656, 3525 HALLINGBY. 

Christina Anette Borgund, Bakkestupveien 3, 3520 JEVNAKER 

Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL 

 

Sammendrag 
 

I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen 2.12.13 på nytt søknad fra Kjell Otto Ødegård om å få 

beholde to bygninger som er oppført uten tillatelse på eiendommen gnr. 284, bnr. 27. 

Rådmannens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.  Det ble derved 

ikke gitt dispensasjon for de to bygningene med framtidig bruk som uthus. Det ble vist til 

fylkesmannens endelige vedtak 4.4.11, og rådmannen ble bedt om å følge opp saken. 

 

15.12.13 klaget Ødegård på vedtaket i sak 132/13.  Blant annet på grunn av 

kapasitetsproblemer fordi blant annet saksbehandleren har sluttet i sin jobb på 

byggesaksavdelingen, har ikke saken blitt lagt fram for politisk behandling før nå.  
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Innledning / bakgrunn 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om innledning / bakgrunn: 

 

«Eiendommen har beliggenhet langs Sperillen, med adresse Ådalsveien 656. 

Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av byggeforbudet i kommuneplanen 

vedrørende tiltak innenfor 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. 

Saken ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 40/10 og 76/10. 

Tilbygget til bolig ble godkjent, men anneks, uthus og platting ble krevd fjernet. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfestet dette 04.04.2011, etter klage fra Ødegård.»   

 

Beskrivelse av saken 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen følgende beskrivelse av saken: 

 

«Eiendommen Bergli ble etablert i 1934. I skjøtet som viser fradeling av parsellen, fremgår 

det at eiendommen har rett til å holde to kyr i “hovedbølet” sin skog, mot at “hovedbølet” 

kunne ha “landlegg” for tømmer som skulle fløtes. Eiendommen utgjør ifølge kommunens 

kart ca. 4 500 m² og ligger “inneklemt” mellom Sperillen og E16. 

Det ble søkt om tilbygg til boligen i desember 1999. Statens Vegvesen ble i første omgang 

tilskrevet vedrørende annekset på eiendommen som var oppført uten nødvendig tillatelse. 

Statens vegvesen konkluderte med å ikke tilrå at det ble innvilget dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser for å la annekset bestå. 

Statens Vegvesen påpekte for øvrig også at en evt. søknad om dispensasjon fra byggegrense 

ikke vil bli godkjent, da bygningen ligger nærmere Europavei 16 enn det som tillates i 

henhold til Veglovens § 29; 50 m. I februar 2000 avslo Statens Vegvesen søknad om 

dispensasjon fra Veglovens § 29 for tilbygg til bolig nærmere enn 50 meter fra midten av 

riksvegen. Dette ble påklaget og Statens Vegvesen opprettholdt avslaget på dispensasjon på 

bakgrunn av vurdering gjort av Vegdirektoratet 05.06.2000. 

 

Annekset som tidligere er vurdert i brev til Statens Vegvesen, har et bebygd areal på ca. 55 

m² derav en platting som utgjør ca. 28 m². Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Det har stått en platting ved vannet, sørvest for annekset, med et bebygd areal på ca. 100 m². 

Det var montert rekkverk rundt deler av plattingen. Plattingen var på nederste del inntil ca. 

1,7 m høy, i overkant var den i omtrentlig terrengnivå. Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Utedo/bod ved platting hadde et bebygd areal på ca. 4 m². Tiltaket var ikke omsøkt eller 

godkjent før det ble bygget. 

 

Det befinner seg et uthus med et bebygd areal på ca. 33 m², lengst sør på eiendommen. Dette 

ble oppført i 1993 og benyttes til lager/verksted. Denne bygningen har en isolert og en 

uisolert del. Da dette ble oppført, gjaldt andre kommuneplanbestemmelser enn de som 

gjelder i dag. Uthuset ligger lavt i terrenget og i motsetning til annekset, er dette uthus ikke 

synlig fra vei. Det er ikke tilrettelagt med kjørbar veg frem til dette uthust. Uthuset var ikke 

omsøkt eller godkjent før det ble bygget. 

 

Det ligger også et gammelt uthus nordvest for boligen med et bebygd areal på ca. 14 m². 

Dette er planlagt revet, for å erstattes med nytt bygg for pumperom, fyrrom og lagerplass til 

båtutstyr m.m. Disse planer er det på nåværende tidspunkt ikke søkt om eller tatt stilling til, 
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og det foreligger verken tegninger eller ytterligere informasjon om plassering eller konkret 

plan for dette. Dette gamle uthuset anses som godkjent. 

 

Eneboligens bebygde areal var tidligere ca. 55 m². På foreliggende tegninger av boligen har 

den et bebygd areal på ca.153 m², hvorav areal for veranda er ca. 58 m², og utebodareal med 

10 m². Den tilbyggingen som er gjort, er atskillig mindre enn det ble søkt om.  

 

Etter ønske fra tiltakshaver Ødegård ble det 29.06.2011 gjennomført befaring og møte på 

overnevnte eiendom av representanter for byggesaksavdelingen og landbrukskontoret. 

Bakgrunnen for befaringen er at Ødegård i brev datert 15.04.2011 har bedt kommunen om å 

vurdere saken på nytt da eiendommen ikke benyttes utelukkende som boligeiendom, men også 

i næringsøyemed. Rapport fra landbrukskontoret er datert 02.08.2011. Den 16.11.2011 skrev 

byggesaksavdelingen brev. 

 

Eiendommen har fiskerett i Sperillen. 

I sin tid fungerte trolig eiendommen som selvstendig landbruksenhet, med muligheter for 

dyrehold og utmarksbeite, og skjøtet vitner om at eiendommen skulle kunne ha anledning til å 

fø en liten familie. Eiendommen har en strandlinje på ca. 170 meter. Siden 2004 har Ødegård 

fisket i sommerhalvåret med en sesong som løper fra mai til oktober. Fisket foregår med 

storruse som strekker seg fra land og utover i fjorden. Storrusa tømmes to ganger i uka 

(mandag og torsdag) og Ødegård har snittfangst på ca. 200 kg/uke, med variasjon fra 30 – 

200 kg per tømming. Det fiskes hovedsakelig gjedde og sik, men også noe abbor. Fangsten 

siden 2004 er loggført i egen loggbok. Størrelsen på fisken varierer, og i Sperillen (som 

andre fiskevann) er det en utfordring med lite fiske og overbefolket fiskebestand. Så langt 

Ødegård kjenner til er det ikke andre som driver med slikt storfiske i Sperillen, og fisken 

bærer preg av å være “overbefolket”. Dette gir en utfordring i forvaltning av fiskestammen. 

Småfisken, som ikke egner seg for levering, blir tatt opp og avhendet på forsvarlig måte. 

Ødegårds fiskevirksomhet har slikt sett positiv betydning for kultivering av Sperillen.  

Fisken leveres hel til foredlingsvirksomhet i Ringerike og i Oslo. Største andelen fisk leveres 

til Lærøy fisk (Fiskesentralen i Oslo), Grorud fisk og vilt og Villfisken. For fisken mottar 

Ødegård en pris mellom 15-25 kr/kg. 

Hvis vi regner med en fiskesesong på 17 uker med en snittfangst på 200 kg fisk i uka som 

selges for 20 kr per kg får vi et regnestykke som ser slik ut: (17 uker *200 kg fisk/uke)*20 

kr/kg fisk= 68 000 kr.  

 

Ødegård har siden barnsben av vært en type som ser muligheter for utvikling av nye 

produkter. Gjenstander på eiendommen bevitner dette. I uthusene, samt i kjeller i bolig, er 

prototyper og ideer fra mange års oppfinnervirksomhet. Av ulike produkter kan nevnes 

hjullås, krepseskjul, “Bunadspostkort” m.m. Enkelte av produktene har kunstnerisk tilsnitt. 

Ødegård har ikke vist til kontrakter eller kommende inntekter fra denne virksomheten. Dog er 

det ikke urimelig å anta at kunst- og oppfinnervirksomheten fra tid til annen kan generere 

inntekter, og være av næringsmessig betydning. 

 

 
I klage 15.12.13 framgår det at Hans O. Ødegård ikke kan godta hovedkomiteens avgjørelse. 

Han viser blant annet til at rådmannen ga positiv innstilling i sak 132/13. Ødegård mener at 

den positive virkningen av næringen hans er større enn det behovet må være for å få revet de 

to bygningene. Ødegård skriver om hytteeiendommer i nabolaget, og synes å mene at det er 
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gjennomført diverse byggetiltak. For øvrig viser han til sine planer om riving av et uthus i 

nord og om til erstatning å bygge nytt bygg med fyrrom  og nytt vanninntak.  

 

I brev 31.3.14 viser Ødegård til at han har klaget, og ha ber om tillatelse til å bygge opp igjen 

plattformen nede ved vannet, plattformen som er borte pga flom.  

 

I brev 8.5.14 fortalte kommunen at saksbehandler Henning Gulbrandsen hadde permisjon.  

Det ble oppsummert hvilke vedtak som hittil var fattet i saken, og bekreftet at rådmannens 

alternative, negative vedtak ble vedtatt av hovedkomitee 2.12.13, med 5 mot 4 stemmer.  Det 

ble vist til at det ikke var mottatt noen formell søknad om riving av uthuset nordvest for 

boligen eller om bygging av nytt bygg i stedet.  Det ble også oppsummert vedrørende 

plattformet som var bygget ved vannet i 2004 uten tillatelse.  Kommunen skrev at fokuset 

videre bør være på klagen. 

 

Christina Anette Borgund er per september 2014 registrert som hjemmelshaver for 

eiendommen. Kjell O. Ødegård bor på stedet, og er den som har søkt om tillatelse. Ødegård er 

ikke så glad i å skrive sjøl, og ut i fra samtaler med Ødegård, kan rådmannen fortelle litt om 

Ødegårds kommentarer fra tida etter at han klaget på avslaget som ble fattet 2.12.13.  

 

Ødegård føler at hovedkomiteens avslag er urettferdig.  Han viser blant annet til at dette ikke 

er noen vanlig boligeiendom. Det har tidligere vært potetproduksjon og fjøs, og eiendommen 

har hatt beiterett.  I perioder har det vært smie som har produsert spett, tømmerlenker m.m. 

Det var båthus på eiendommen. Det har vært båtanløp på eiendommen, for båter på Sperillen, 

og stedet ble kalt «Nettopp» .  Da E16 i sin tid ble utvidet, ble eiendommen berørt.  Da 

Sperillen ble demt opp, ble også eiendommen redusert. Etter hva rådmannen forstår ble 

eiendommen etter hvert benyttet av veivokter, og gårdsbruket ble da ikke drevet lenger. 

 

Kjell O. Ødegård mener det har vært for lite fokus på eiendommens historie som 

næringseiendom, blant annet da de folkevalgte var på befaring 31.5.2010. Med mindre 

hovedkomiteen nå tar klagen til følge, anmoder Ødegård om at hovedkomiteen som delvis 

består av andre folkevalgte nå etter sist kommunevalg, kommer på befaring på nytt.  Da vil 

Ødegård kunne forklare på stedet. 

 

Ødegård har ikke hatt storrusa ute i sommer, pga av sykdom. Men noen har leid båt av han og 

fiska.  Storrusa som er en type kilenot, skader ikke fisken.  Ved tømming to ganger per uke, 

slippes storørreten uti igjen. Ødegård har klarering fra Mattilsynet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om overordnede planer: 

 

Eiendommen ligger i et uregulert område som kommuneplanen betegner  

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen ligger i sone nærmere 

vann enn 100 meter, som da krever at tiltak på eiendommen må forholde seg til de 

restriksjoner som Kommuneplanens bestemmelse § 5 stiller til eiendommer innenfor 100- 

metersonen. Innenfor disse områder er det bl.a. ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller 

anleggstiltak som ikke er i tråd med stedbunden næring. Dersom en dispensasjon skal gis, 
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skal følgende retningslinjer følges: maksimal oppført bebyggelse skal ikke overstig 150 m² 

bebygd areal (BYA), inkludert garasje og uthus. Videre sies det at frittliggende uthus ikke 

skal være større enn 20 m² BYA og garasje maksimalt 50 m² BYA. En forutsetning for at en 

dispensasjon kan gis er at tiltakene ikke er til ulempe for landbruks-, natur- og 

friluftsverdier.» 

 

 

Juridiske forhold  
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om juridiske forhold: 

  

«Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.» 

 
Opprinnelig søknad om dispensasjon ble mottatt før nye regler om dispensasjoner ble 

gjeldende fra 1.7.09 og før någjeldende øvrige byggeregler ble gjeldende fra 1.7.10.  

Rådmannen har lagt opp til behandling etter byggereglene som var gjeldende før 1.7.09.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen vedtok 31.05.2010 at anneks med veranda, 

platting med toalett nede ved vannet og uthus i sør skulle rives/ fjernes. Etter klage fra 

Ødegaard ble saken sendt til Fylkesmannen i Buskerud 04.04.2011 som opprettholdt 

vedtaket, og klagen ble ikke tatt til følge. I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen saken på 

nytt, da med økt fokus på næringsvirksomhet fra rådmannens side, men det ble negativt 

vedtak med 5 mot 4 stemmer. 

 

Økonomiske forhold 

  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om økonomiske forhold: 

 

«Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.» 

 

Behov for informasjon og høringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om informasjon og høringer: 

 

«For at det skal kunne gis godkjenning til de enkelte tiltak må dispensasjon foreligge etter 

Vegloven. Uttalelse fra Statens vegvesen i februar 2000 var negativ.  

Det er ikke tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud.» 

 
Dersom hovedkomiteen nå vedtar rådmannens innstilling, vil saken bli sendt over til 

fylkesmannen for uttalelse.  
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Alternative løsninger 
 

Kjell O. Ødegård anmoder om at hovedkomiteen kommer på befaring dersom klagen ikke tas 

til følge.  Rådmannen viser til at det delvis er andre folkevalgte i hovedkomiteen nå i forhold 

til 31.5.2010 og at Ødegård ønsker å kunne redegjøre muntlig for saken på stedet. 

 

Alternativ 1:  Saken utsettes for befaring. 

 

Dersom hovedkomiteen ikke imøtekommer anmodningen om ny befaring og mener at 

søknaden allikevel ikke bør innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: 

 

Alternativ 2: 

   

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken inkludert sitt vedtak 2.12.13 i sak 

132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak 132/13, bør endres. 

 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 132/13 opprettholdes.  

 

3. Hovedkomiteen ber rådmannen følge opp saken i forhold til tidligere vedtak som endte opp 

med fylkesmannens endelige vedtak av 04.04.2011. 

 

4.Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om prinsipielle avklaringer: 

 

«Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 

uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 

betydning.»  

 

Rådmannen legger til at eiendommen har en spesiell historie. Den har en lengre strandlinje og 

større størrelse enn det som eksempelvis er vanlig for bolig- og fritidseiendommer.  Den har 

hatt en næringsrelatert bruk, noe det også er beskrevet for framtida. Skulle positivt vedtak i 

saken mot formodning gi presedensvirkning, vurderer rådmannen at presedensvirkningen vil 

være positiv.  Dette fordi fiskekvaliteten i Sperillen og mange andre vann og vassdrag lider 

under for lite fisking, slik at fiskebestandene blir for tallrike i forhold til næringstilgangen. 

Det er grunnlag for mange arbeidsplasser her i distriktet om tilgangen på sik, gjedde etc. med 

høy kvalitet bare hadde vært større.  Men da må det fiskes hardere på bestandene, og det 

kreves at fisken blir blogget og håndtert i henhold til Mattilsynets krav. 
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Rådmannens vurdering 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 ga rådmannen følgende vurdering: 

 

«Etter hva rådmannen kjenner til er det langsmed Sperillen slik at de fleste eiendommer med 

strandlinje har fiskerett (målt fra strandlinjen og midtfjords), uavhengig av eiendomstype 

(boligeiendom, hytteeiendom, landbrukseiendom). Ødegårds inntekter for salg av fisk utgjør 

ca. kr. 68 000,- I tillegg så vil det påløpe utgifter knyttet til fiskeutstyr, drift og vedlikehold, 

samt utgifter til transport av fisk til fiskemottak/butikk. Det er rimelig å anta at Ødegård kan 

sitte med en netto inntekt på 20 – 40 000 kr fra fiskevirksomheten. 

Selv om inntekten kan antas å være beskjeden mener rådmannen at den ligger i et intervall 

som gjør at den kan anses å være næring. Ødegårds fiskevirksomhet må anses å være et godt 

bidrag til fiskekultiveringa i vannet. Det er fremlagt dokumentasjon på kursdeltakelse på 

kurset “Storruse” som ble avholdt 02. – 13.02.2004. Ødegård viser også til godkjenning som 

fiskebruk fra Mattilsynet, hvor det fremgår at godkjenningen er gyldig f.o.m. 16.05.2011. 

 

Når det gjelder hvorvidt eiendommen kan anses å være en landbrukseiendom eller ikke, 

nyttes i forbindelse med vurderinger etter Plan- og bygningsloven ofte en norm på 5 dekar 

fulldyrka jord eller 25 dekar produktiv skog. Legges en slik definisjon til grunn er ikke 

eiendommen Bergli gnr. 284/27 å anse som en landbrukseiendom, men før eiendommen ble 

redusert i størrelse på grunn av europaveien, kan den ha vært et småbruk. Siden eiendommen 

ikke kan defineres som landbrukseiendom og slik storruse antas å kunne vært plassert mange 

steder i Sperillen, finner ikke rådmannen at virksomheten er å anse som stedbunden næring. 

Imidlertid er virksomheten av en slik karakter og omfang at den kan anses å være av 

næringsmessig betydning, også opprinnelig har hatt. Rådmannen finner ikke at dette er en 

vanlig boligeiendom, og kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er ikke finmasket 

nok til å ta opp akkurat dette tilfellet. At eiendommen ligger uheldig til i forhold til den 

utvikling som har hendt med infrastruktur og offentlige retningslinjer er en kjensgjerning. 

 

Rådmannen kan etter en samlet vurdering se at eiendommen til en viss grad brukes til 

næringsvirksomhet og har forståelse for at næringene Ødegaard driver krever store 

lagringsmuligheter.  

Ødegård har i brev datert 30.09.09 foreslått at plattingen med utedo/bod, der det også har 

stått plassert campingvogn, fjernes. Rådmannen fant denne konstruksjonen, inkludert 

utedo/bod, dominerende i strandkanten og ser positivt på at plattingen, med derpå stående 

innretninger, er fjernet. Kommunene har mottatt kopi av dokumenter fra korrespondanse 

mellom Kjell Otto Ødegård og forsikringsselskap vedrørende plattingen. Det framgår bl.a. at 

plattingen var bygget i 2004. Dette uten at det var søkt om tillatelse, og godkjenning 

foreligger ikke. Dersom Ødegård skulle lykkes med å få forsikringspenger for plattingen som 

skal ha blitt utsatt for flom, vil det ikke være tillat å bygge den opp igjen uten etter godkjent 

søknad. 

 

Dersom man velger å se bort i fra verandaene til boligen og annekset, vil ikke eiendommens 

bygningsmasse overskride retningslinjene satt i Kommuneplanens § 5 på maksimum 150 m² 

BYA. 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes å ta stilling til saken i lys av den Plan- og 

bygningslov som var gjeldende da det ble søkt om dispensasjonen. Statens Vegvesen vil gis 

klageadgang dersom dispensasjon blir gitt. 

Rådmannen har vurdert bebyggelsen opp i mot retningslinjene i Kommuneplanens 

bestemmelse § 5. Rådmannen mener at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner til å gi 

dispensasjon for tilbygg til bolig, uthus i sør samt anneks omgjort til uthus med redusert 

veranda. Historikken til eiendommen viser at dette er noe mer enn en boligeiendom. 

Rådmannen viser til at det etter fylkesmannens vedtak 04.04.2011 har blitt gjennomført 

befaring, samtaler, skrevet rapport og blitt lagt frem dokumenter vedrørende 

næringsvirksomhet knyttet til blant annet fiske. 

 

Hovedkomiteen fattet første gang vedtak i saken 31.05.2010 etter befaring samme dag. 

Rådmannen hadde anbefalt at tilbygg til bolig, anneks og uthus skulle godkjennes, forutsatt 

at annekset ble endret til uthus og at en platting m.m. nede ved vannet skulle fjernes. De 

folkevalgte godkjente imidlertid bare dispensasjon for tilbygget til boligen. 

 

Etter å ha sett vedtakene skrevet 15.04.2011, skrev Ødegård brev til kommunen og reagerte 

på at vedtakene bygget på feil grunnlag da han mente næringsvirksomheten ikke hadde fått 

tilstrekkelig fokus i saken. 

 

Den nye befaringen sammen med landbrukskontoret og en relativt grundig gjennomgang og 

dialog vedrørende næringsvirksomheten på eiendommen, gjør at rådmannen mener det er 

kommet fram nye opplysninger i saken. Rådmannen mener at disse nye opplysningene kunne 

medført at Hovedkomiteens vedtak hadde vært annerledes enn det de ble. 

Det dreier seg bl.a. om det store omfanget av oppfinnelser og bidrag til næringslivet, og til 

det relativt omfattende storrusefisket i flere år. Dette gir også godt bidrag til 

fiskekultiveringen av Sperillen. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi godkjenning av 

dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør samt anneks omgjort til 

uthus.»  

 

Kjell O. Ødegård ønsker at hovedkomiteen skal komme på befaring forut for behandling av 

klagen. Han er opptatt av at de som er folkevalgte nå skal ha sett eiendommen og bebyggelsen 

og blitt orientert på stedet om næringsvirksomheten før vedtak fattes.  

 

Siden saken startet 4.2.09, mener rådmannen det har vært en positiv fokus på fiske i regionen.  

Dette gjelder både fiskekultivering med så som storruse og garn, oppdrett av fiskeyngel i nye 

lokaler ved Viul, mottak av fisk, nå også ved Helgelandsmoen. Flere steder er det 

eksempelvis avgjørende å holde bestanden av sik nede, ellers blir næringsgrunnlaget for lite.  

Slike initiativ som det Ødegård har tatt med storruse og med å tilrettelegge for at andre kan 

være med å fiske, er viktig, og om det blir fortsatt negativt vedtak i denne saken, er 

rådmannen redd for innsatsen til at en av ildsjelene blir berørt.  Viktig kunnskap og utstyr 

som trengs kan derved bli vanskeligere tilgjengelig.  Etter en helhetsvurdering anbefaler 

rådmannen hovedkomiteen å fatte positivt vedtak i saken.  
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Vedlegg 

 
- Saksframlegg til sak 132/13 

- Saksprotokoll  for sak 132/13 

- Melding 6.12.13 om vedtak i sak 132/13 

- Klage 15.12.13 fra Kjell O. Ødegård vedlagt side 1 med notater av saksprotokoll 

Ødegårds vedlegg vedrørende planer om riving av et annet uthus og bygging av noe til 

erstatning, vedlegges ikke denne klagesaken. 

- Brev 31.3.14 fra Kjell O. Ødegård vedrørende saksbehandlingregning 

- Brev 8.5.14 fra kommunen til Ødegård vedrørende klagen 

 
 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 
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Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant  

 

Arkivsaksnr.: 14/1183   Arkiv: PLN 000  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1. 

 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på 

å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. 

Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata 1, 

datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende 

temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

 

Sammendrag 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og initiativtager Erik og Petter 

Stokke samt To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS, søkt om oppstart for 

detaljregulering for eiendom gnr. 317/298 med henblikk på å la oppføre showscene med 

restaurant. Den nye showscenen skal bli et samlingssted for de evenement som gjennom 

sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Scenen vil kunne 

være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt og det fremgår fra initiativtagere at 

tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.  

 

Saken har vært ute på en forhåndshøring til regionale og kommunale myndigheter mellom 

annen på grunn av tiltakenes beliggenhet som sentrumsnær og innenfor flomutsatt område. 

Høringen har også lagt vekt på følgene som tiltak vil ha for eksisterende bebyggelse på 

eiendommen; et eldre tømmerhus, det såkalte «Garveriet» trolig oppført siste kvartal 1800. 

Denne bygning må i følge forslagstiller fjernes dersom showscene skal kunne oppføres etter 

gjeldende planer. «Garveriet» er i Ringerike kommunes eget kulturminneregister registrert 

med høy verneverdi, og ligger i et område som er foreslått til spesialområde for bevaring. 

 

Det har ikke kommet opp noen forhold i forhåndsuttalelsene som tilsier at saken ikke kan 

føres videre, dermed åpner Rådmann for at saken kan behandles som oppstartssak. 
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Bakgrunn 
 

Ringerike kommune har mottatt søknad om ny detaljregulering for eiendom gnr. 317/298, for 

å kunne etablere ny showscene og restaurant i Hønefoss. Forslagstiller for planen er 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. De som har utviklet ideen er To Be Announced AS og 

Hønefoss Lyd AS, disse to selskapene skal sammen med investorer bygge ut og drifte stedet.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering i 

nær tilknytning til Gladtvet brygge, Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den 

nye gangbrua fra sørsiden. Tiltaket vil gi sentrale evenement i Hønefoss, et stabilt tilholdssted 

der det i tillegg vil kunne genereres nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert næring og 

restaurantfag. 

 

Kommunen mener at de foreløpige utredninger og skisser i saken, innsendt av forslagstiller 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, er tilstrekkelig på dette stadiet i planprosessen. I tillegg har 

saken vært ute på en forhåndshøring hos regionale og kommunale myndigheter, og det har 

heller ikke her kommet opp noen forhold som tilsier at saken ikke kan føres videre, se 

vedlegg med kommentarer fra forslagstiller. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Idéutviklerne og forslagstiller har gjennom mye forarbeid og kontakt med kulturinstitusjoner i 

Ringerike kommune kommet frem til at det er behov for et samlingssted for de evenement 

som gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. 

Nå ønskes det å få en stabil drift der arrangementene kan flyttes innomhus. Scenen vil da også 

kunne være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt, og det fremgår fra 

initiativtagere at tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et 

supplement.  

 

Eiendommen eies av Erik og Petter Stokke. Og det er i dag to større næringsbygninger, samt 

et eldre tømmerhus på eiendommen. Eiendommens bebyggelse utgjør i dag i underkant av 30 

% av oppgitt areal.  

 

Tømmerhuset på eiendommen er fra omkring 4. kvartal 1800. Dette bygget har høy 

verneverdi og området er foreslått som spesialområde bevaring. Det planlegges riving av 

eksisterende tømmerbygg for å kunne la oppføre ny showscene med tilliggende restaurant. 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Fortidsminneforeningen er 

informert om saken og har kommet med innspill. BFK ser at den ønskede bevaringen av 

eksisterende tømmerhus er en utfordring som følge av at bygningen er i svært dårlig 

forfatning. Forslagstiller og prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS meddeler at 

dersom den omsøkte showscenen skal realiseres må eksisterende tømmerbygning, som går 

under navnet «Garveriet», fjernes. Ringerike kommune vil videre i planprosessen kreve en 

grundig utredning om hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks 

gode oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som 

et minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.  

  

Prosjektet til ikke komme i konflikt med eksisterende opparbeidet kommunal gangsti.  
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Prosjektet Showscenen er prosjektert til å skulle oppføres i nabogrense mot øst; grunneier på 

eiendom gnr. 317/301 skal i følge forslagstiller stille seg positiv til tiltaket og skal ikke ha 

motsetninger mot overskridelse av tillatt avstand til nabogrense. Dette skal dokumenteres og 

sikres i en fremtidig byggesak.  

 

Prosjektet skal tilpasses alle krav til universell utforming, både utvendig og innvendig. Viktig 

å ta hensyn til at alle skal kunne delta – uavhengig av funksjonsnivå. Forslagstiller skal i en 

fremtidig planbeskrivelse sikre en god og trygg adkomst, og en utforming av de fysiske 

omgivelsene som bidrar til tilgjengelighet for alle. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07, 

avsatt til Senterområde – nåværende.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til 

forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.  



 Grønn plakat; deler av området er angitt som område med meget stor verdi, dette må 

ses til ved utforming av området ned mot elva.  

 Kommunedelplan for gående og syklende. Gang og sykkelsti i utbyggingsområde skal 

sikres.  

 Energi- og klimaplan. Prosjektet skal utredes i tråd med gjeldende plan.  

 Konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme er tilknyttet og skal benyttes til 

prosjektet. 

 Parkeringsforskriften. Det må gjøres en utredning omkring sikring av tilstrekkelig 

parkering. Forslagstiller og grunneier meddeler at deres tilbud i stor grad tiltrekker seg 

publikum som har tradisjon for å løse parkeringsproblematikken på en god måte; 

mange gående og syklende. Besøkende kan parkere på betalingsplasser i sentrum og 

benytte seg av gangbro, dersom man kommer fra sørsiden. Det vil likevel være behov 

for sikring av noe parkering for m.a. ansatte og personer med nedsatt 

bevegelseshemming; handicap-parkering bør utredes.  

 Formingsveileder for Ringerike er ikke vedtatt. Ringerike kommune vil likevel ta 

særskilt hensyn til estetikk i denne saken. Bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende 

bebyggelse i området. 

 

 

Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 
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Utredningstema 
  

 

 Trafikk. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei. Varetransport. 

Adgang for personer med bevegelseshemming, mulighet for parkering innenfor 

planområde.  

 Støy. Tiltaket vil i den store sammenheng bli en forbedring med hensyn til i 

evenement som skal arrangeres i den nye bygningen. Arrangementene som skal flyttes 

inn i den nye bygningen har i stor grad, frem til i dag, foregått på utescener. Både 

miljørettet helsevern samt  

 Fylkesmannen har påpekt forhold omkring støy, men stiller seg positive til tiltaket. 

Det skal likevel gjøres en grundig utredning omkring støy.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 Vann og avløp. Vann til sprinkelanlegg må sikres. Det kreves/trengs to inntak når 

sprinkelanlegg skal benyttes.  

 Lokal overvannshåndtering.  

 Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for 

grunnboringer og utredninger.  

 Flomfare: Det skal vises til flomsonekartlegging. Det skal foreligger en grundig 

beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom. 

Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra 

fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ 

evakueringsvei mm.  

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, tilpasse, ny?)  

 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett)  

 Radon  

 Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på eiendommen tidligere?  

 Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss/ Hønefoss som bysentrum?  

 Utearealer.  

 Sol/skyggeanalyse.  

 Universell utforming.  

 Hensynssoner. Temautredning for kulturminner er på trappene, og skal innarbeides i 

revidert kommuneplan i 2015. Dette er særs viktig i samband med utforming av ny 

bebyggelse som skal ta hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og Nordre 

Torv som helhet.  

 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter?  

 

 

Økonomiske forhold 

 
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om 

detaljregulering. 
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Det må lages en avtale som sikrer at To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS står 

ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til 

planbeskrivelsen. 
  

 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 

1 nå. 

 

2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for 

Strandgata 1, datert 18.09.14 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

En detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, og eventuelt etter krav 

fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt området til Senterområde – 

Nåværende. Omsøkt plan er i tråd med gjeldende kommuneplan. Rådmann kan ikke se at 

tiltakene er i konflikt med de overordnede reguleringsmessige forhold ved eiendommen. 

 

Planens avgrensning vises på vedlagt kart. 

 

Verneverdig bebyggelse 

Eksisterende tømmerbygning på gnr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. Gjeldende 

kvartalsplan har avsatt området, med dets bebyggelse, til Spesialområde med antikvarisk og 

kulturell verdi. Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en 

tilstandsvurdering av tømmerbygget at denne er i svært dårlig forfatning, og at denne må 

fjernes dersom prosjektet showscene skal realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud 

Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler der at de er klar over at bygningen 

er i dårlig stand. De ønsker primært at tømmerbygningen blir restaurert og får en ny bruk. 

 

I samtale med forslagstiller og ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser 

Rådmann at bygningens tilstand er svært dårlig og dette satt i sammenheng med prosjektert 

bebyggelse ser Rådmann at det er vanskelig å la den vernede bebyggelsen bestå, dersom 

showscenen skal oppføres. Det bes utover det om at det gjøres en grundig utredning om 

hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode 

oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et 

minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte. 

 

I tillegg kreves det fra Ringerike kommunes side en helhetlig og god vurdering av nye 

elementer oppimot eksisterende bebyggelse, Strandgata 1b. Eksisterende bygning, som vil 

ligge like øst for ny showscene, ble oppført rett etter 1900 som bakeri og har i Ringerike 

kommunes kulturminneregister status som bygning med høy verneverdi. Det er dermed svært 
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viktig å ta nødvendige hensyn ved integrering og bruk av denne, samt hensyn ved utforming 

av ny, inntil liggende bebyggelse.  

 

Flom- og skredfare 

Planområdet ligger ca. 4 meter over elvenivå. Gjeldende flomsonekart viser at område der ny 

bebyggelse skal oppføres ligger innenfor både 100 og 200 årsflom. Det skal foreligge en 

grundig beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom. 

Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra fremtidig 

store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei mm.  

 

NVE har i sin forhåndsuttalelse også påpekt at det må gjøres grunnundersøkelser som 

avdekker forekomster av leire i grunn. Dette er et krav som stilles og som må klareres i 

samband med planbeskrivelse. 

 

Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv 

Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin 

Grønn plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller 

friluftsinteresser. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

God adkomst for ansatte samt sikker adkomst for brann- og redning og vareleveranse skal 

sikres og beskrives i planbeskrivelse. Parkering og adkomst for besøkende og ansatte med 

bevegelseshemming, samt særskilt hensyn til myke trafikanter, skal utredes i samband med 

den videre planprosess. Forslagstiller har vist til løsninger for varetransport samt brann- og 

redning. Eiendommen ligger strategiske til med hensyn til den nye kommunale gang- og 

sykkeltrase og gangbro ved Hønefoss bro, adkomst for myke trafikanter er dermed godt 

ivaretatt. 

 

Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, og brannvann 

må avklares i prosessen.  

 

Støy 

Showscenen etableres i hovedsak for å kunne ha en permanent scene for arrangement som 

tidligere har foregått ute i det offentlige byrom. Forslagstiller mener at tiltaket vil forbedre 

forholdene til lydforurensning for byens innbyggere. Bebyggelsen skal sikres tilstrekkelig 

med hensyn til støy for tilgrensende eiendommer og nærområdet til den nye scenen. 

Uteservering skal i følge initiativtakerne ikke overgå tillatt støynivå. Miljørettet helsevern 

samt Fylkesmannen har påpekt i sine forhåndshøringer at disse krav skal sikres.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen har vurdert det helhetlige bilde av de omsøkte tiltak i detaljregulering for 

Strandgata 1. Prosjektet er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet inn 

i den nye showscenen er svært populære og gode besøkstall tilsier at prosjektet vil kunne 

fremme kulturlivet i byen med en annen dimensjon. Prosjektets utfordringer ligger i hovedsak 

omkring hensyn til eksisterende bebyggelse og til flom- og skredproblematikk. Disse forhold 

skal grundig utredes av forslagstiller i samband med en evt. fremtidig planbeskrivelse. 

Rådmannens vurdering av de foreliggende utredninger tilsier at en detaljregulering kan 

startes. 
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Vedlegg 
Planavgrensningskart 

Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14 

Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Hovedplan avløp  

 

Arkivsaksnr.: 14/1486   Arkiv: M03  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

133/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning godkjenner forslag til mandat for 

rullering av Hovedplan avløp. 

 

2. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning sender forslag til mandat til 

formannskapet som en orienteringssak. 

 

3. Saken forelegges formannskapet som referatsak. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud ble det utarbeidet en hovedplan for avløp for 

Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak 70/10. 

Planen angir strategier og tiltak på de kommunale avløpsanlegg, med handlingsplan og 

finansiering, som angitt i kortversjon «Ringerike kommune. Hovedplan avløp» januar 2010. 

Videre sier planen noe om tiltak, der kommunen selv er anleggseier eller 

forurensningsmyndighet, som er angitt for å oppnå mål for vassdragene. Hovedplanen 

forutsettes rullert hvert fjerde år sammen med kommuneplanen og integrert i 

kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram.  

 

Beskrivelse av saken 

 
Hovedplan avløp ble godkjent i mai 2010 og det ble forutsatt i planen at den skulle rulleres 

hvert fjerde år sammen med kommuneplanen. Det vurderes hyppigere revidering av planen 

ved neste rullering. Rulleringen av kommuneplanen pågår nå og blir lagt ut på høring i løpet 

av sommer 2015. Rulleringen av planen passer godt inn tidsmessig i forhold til arbeidet med 

kommuneplanen og dens føringer for hovedplan avløp. Arbeidet med 

evalueringen/revideringen av hovedplanen er omfattende og arbeidet med denne vil pågå frem 

til høsten 2015. 

 

Arbeidet med rullering av hovedplan avløp vil bli utført av en arbeidsgruppe bestående av 

medlemmer fra tekniske drift og miljøvernkonsulenten i kommunen. Det er opprettet en 

styringsgruppe hvor en fra rådmannens stab, miljø- og arealforvaltning og teknisk drift er 

representert.  
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Prosjektgruppen skal: 

- Oppdatere/revidere hovedplanen på nytt og gjeldene regelverk. 

- Evaluere/revidere målsetninger for vannkvalitet i vassdragene i Ringerike kommune. 

- Evaluere/revidere vurderinger om avløp for kommunale og private anlegg. 

- Oppdatere hovedplanen i forhold til nytt regelverk om vanndirektivet.  

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen anbefaler at arbeidet med rulleringen av hovedplan avløp startes og at forslag til 

mandat godkjennes. 

 

 

Saksdokumenter: 

 

- Forslag til mandat for rullering av Hovedplan avløp 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.14 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Hildegunn Østerbø Sørumshagen 
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

Arkivsaksnr.: 14/2886   Arkiv: K54 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune 

 

 

Sammendrag 
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional 

forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.  

Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling 

i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner. 

Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse (se vedlegg 

1). 

 

Bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling 

i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner.   

 

Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget: 

Kjell B. Hansen, AP Ringerike 

Ole Johan Andersen, H Ringerike 

Arne Broberg, H Ringerike 

Per R. Berger, H Hole 

Jørn Øverby, Frp Hole  

Kari Strande, SV Hole 

 

  

 

Beskrivelse av saken 
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste 

miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst 

av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom 

vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og 

vannressursloven.   
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Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både 

vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga av 

vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og 

kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er landet 

delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest, 

Bekkelagsbassenget og Randsfjorden.  Hole kommune har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.  

Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er 

grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og 

tiltaksanalyse.  

 

Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole kommuner 

har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken. 

Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. Hole og Ringerike 

kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i kartleggingarbeidet av de 

lokale vannforekomstene i vannområdet. 

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og 

Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har 

vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en regional 

plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av vannforskriften. 

 

Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014. 

 

Beskrivelse av høringsdokumentene 

 

Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping, 

næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg 

hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør løses. 

 

Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og 

legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021, 

eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene 

forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er 

nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av ansvarlig 

sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å kartlegge 

miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges opp gjennom 

årlige handlingsprogrammer. 

 

Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og skal 

bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen Vest-

Viken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen. Dokumentene 

til vannregionen Glomma  er bygd opp på samme måte. Utfordringer i områder under 
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Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av arealet er 

hytteområder med lav standard (Marka). 

 

Høringsdokumentene består av fire deler: 

 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i 

vannregionen) 

 Regional tiltaksplan 

 Regionalt overvåkningsprogram 

 Handlingsprogram 

 De ulike dokumentene omtales kort under: 

 

1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, 

regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å 

fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.  

 

2. Forslag til regionalt tiltaksprogram 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i 

tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og 

miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene 

trer i kraft. 

 

3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal 

gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021. 

Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å 

avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning 

påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner. 

 

4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016 

Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever. 

Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og 

samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar 

handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering. 

 

Om tiltakene 

 

I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021. 

Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086 

vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med 

meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte 

vannforekomster innen utgangen av 2021.  

 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.  

Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at 

tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 6 
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år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte 

sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag 

for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i tiltaksprogrammet 

foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta avklaringer og konkrete 

vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om 

tiltaksgjennomføring tas. 

 

Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene. 

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor sine 

ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale 

tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt 

planprogram.  

 

Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir 

svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte 

sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen 

kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av 

gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en 

kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i 

tiltaksprogrammet. 

  

De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er; 

- Problemkartlegging og overvåking 

- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning 

- Habitatforbedrende tiltak 

 

Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en 

vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for 

miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i 

vannregionen. 

 

Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest 

omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å 

forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som: 

- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek  

- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt) 

-  Økt verdi for reiselivet 

-  Økt biologisk mangfold 

- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann  

- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter 

 

Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og 

fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for 

habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også 

skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan 

være: 

- Mer fisk i vassdragene 

- Økt biologisk mangfold 

- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene 
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- Opplevelser for reiselivet 

 

Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås 

tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på 22 

824 034 millioner kroner. 

 

Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak berører 

disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak fordelt på 

sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være ansvarlige for et 

tiltak): 

- Kommunene: 2.446 

- Fylkesmennene: 1.222 

- NVE: 336 

- Fylkeskommunene : 215 

- Statens landbruksforvaltning: 137 

- Miljødirektoratet: 50 

- Vegdirektoratet: 49 

- Kystverket: 7 

 

Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange 

vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å 

sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for samfunnet. 

 

I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning og 

større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten 

minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra 

eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes 

samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til 

rensegrad.  

 

For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede 

finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med 

eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven, 

vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for nye 

eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det vil 

være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye 

virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller 

forbedring av virkemidlene på områdene innen: 

- Kunnskap og samarbeid 

- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep 

- Vassdrag regulert til vannkraftformål 

- Jordbruket 

- Avløp og overvann 

- Opprydding i forurensede sedimenter 

- Naturmangfold 

 

Vi er allerede i gang med tiltakene: 
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Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional 

planprogram: 

 

Ringerike: 

- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150   

eiendommer) 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering. 

- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015 

- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014 

- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨' 

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

 

Hole: 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart 

forventes i løpet av 2015. 

- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i 

Buskerud som forurensningsmyndighet.  

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

  

 

Økonomiske forhold 
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet med 

vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha innvirkninger 

på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.   

 

Alternative løsninger 
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har ikke 

rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.    

 

Rådmannens vurdering 
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes 

vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.  

 

 

Vedlegg 
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra 

Ringerike og Hole kommuner 

2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist 

3. Kart vannområde Tyrifjorden 

 

Lenker 
Lenke til høringsdokumentene:  

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134 
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Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Nes i Ådal - Utslippstillatelse for renseanlegg  

 

Arkivsaksnr.: 14/392   Arkiv: GNR 302/  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

135/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen viser til befaring 01.12.2014, Søknad om utslippstillatelse og 

rådmannens saksfremlegg.  

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for 

nytt kjemisk/mekanisk renseanlegg i Nes i Ådal med utslipp til Sperillen.  

3. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 

Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 

ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til 

rådmannen. 

5. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 

leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no 

 

 

Sammendrag 
Det søkes nå om utslippstillatelse for etablering av nytt renseanlegg for inntil 650 pe 

(personekvivalenter), som skal erstatte dagens anlegg. Det nye anlegget får mer kapasitet enn 

dagens, som muliggjør avkloakkering av private anlegg i området, og flere abbonnenter. Det 

vil gi en bedre kontroll over utslippet fra rensedistriktet og vil redusere det samlede utslippet 

til Begna og nordenden av Sperillen fra området. Rådmannen anbefaler at utslippstillatelse 

godkjennes. 

 

 

Ansvarlig søker Asplan Viak 

Tiltakshaver Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Dagens renseanlegg ligger på vestsiden av Begna, og er et renseanlegg basert på infiltrasjon i 

løsmasser i grunnen. Dette anlegget er utdatert og det antas at massene begynner å bli mettet 

og klare for rehabilitering. Det har også vært en del driftsutfordringer ved anlegget, bl.a. lukt 

som sjenerer nabolaget. Dagens anlegg dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt, og i 

resten av rensedistriktet håndteres avløpsvannet i spredte avløpsløsninger. Det har derfor blitt 

vurdert at det er på tide med et nytt anlegg, som i tillegg kan dekke en større andel av Nes.   
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Beskrivelse av saken 
Anlegg 

Det nye renseanlegget legges på østsiden av Begna i utkanten av rensedistriktet (se vedlegg 

1). Fra dagens infiltrasjonsanlegg på vestsiden av Begna vil det legges en ny avløpsledning 

som krysser Begna. Det meste av strekningen vil det ligge ledning med selvfall, men det er 

nødvendig med to pumpestasjoner for å føre avløpsvannet frem til det nye renseanlegget. 

 

Det omsøkte anlegget bruker kjemisk/mekanisk rensing.  Det er i dag et tilsvarende anlegg i 

bruk på Sokna, som man har gode driftserfaringer med.  

Det er planlagt overløp i tilfelle driftsstans og/eller for stort tilløp. For at overløp ikke fører 

urenset vann rett til Sperillen er det innrettet forskjellige typer fordrøyning som til sammen 

gir driftsavdelingen tid nok til å rykke ut. Overløp er tilkoblet alarm.  

 

Dimensjonering 

Det tas høyde for en moderat økning i folketall i rensedistriktet og økt tilkobling av 

husstander som har privat renseanlegg i dag. Anlegget har derfor en dimensjonering på 650 pe 

noe som tilsvarer ca 130 husstander. Husstander som etter etablering av ledningen er innenfor 

rimelig avstand til hovedledningen og ikke tilkoblet denne vil få pålegg om tilkobling. 

 

Lukt 

Det vil alltid være risiko for ubehagelig lukt i eller ved avløpsanlegg. Det har ikke vært 

registrert større problemer med lukt ved Sokna renseanlegg, og 

antas at det heller ikke vil være et problem ved det nye renseanlegget i Nes i Ådal. Anlegget 

vil også bli liggende for seg selv uten annen bebyggelse tett opptil anlegget. Anlegget 

prosjekters med et luktfjerningsanlegg bestående av UV stråling og et aktiv-kull filter. 

 

Utløp 

Utslipp av renset avløpsvann vil skje i Begnas utløp til Sperillen (se vedlegg 5) på ca 20 

meters dyp.  

 

Drikkevann 

Østre Nes Vannverk BA er et privat vannverk. Vannverket har grunnvann som kilde. For ikke 

å påvirke dette på en negativ måte er ledningstraseen trukket bort fra vannverket. 

Spillvannsledningen kan også legges som helsveiset PE ledning i området i nærheten av 

vannverket. Det er planlagt å bygge et nytt kommunalt vannverk for området, og det legges en 

ny hovedvannledning 

sammen med den nye spillvannsledningen. Det vil bli mulighet for abonnentene til Østre Nes 

Vannverk BA og koble seg til ny kommunal vannforsyning. 

 

Badevann 

Det er flere badestrender plassert på nordvestbredden av Sperillen og nordvest for 

utslippspunktet. Målinger av strømningsforhold viser at det er svært liten fare for at utslipp 

fra anlegget når badestrendene. Det rensede utslippet vil også tynnes kraftig ut når det når 

vannmassene.  
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At evt. utslipp fra spredt avløp på østsiden av nedre del av Begna fanges opp og renses i det 

nye renseanlegget vil være positivt for vannkvaliteten.  

 
Fiske og kreps 

Innsjøen er kjent for sik og ørret av svært høy kvalitet. Det finnes også mange andre fiskearter 

og edelkreps i vannet. I tillegg drives det profesjonelt fiske i 

innsjøen, hvor grunneiere besitter fiskerettighetene. Det nye rensenalegget vil totalt sett kunne 

bidra til å bedre den helhetlige situasjonen med utslipp til Begna og Sperillen, noe som er 

positivt for vannkvaliteten. Fiskeforekomsten i Sperillen vil ikke bli påvirket på noen negativ 

måte ved opprettelsen av det nye renseanlegget  

 

Flom 

NVE har beregnet høyde for 50-års flom til å være på kote 152,8. I mai 2013 var 

vannstanden den høyeste på 60 år, og nådde opp rundt kote 153. Anlegget planlegges med 

gulvnivå på kote 154for å være sikret mot flom og evt. ukontrollerte utslipp i forbindelse med 

en flomsituasjon. 

 

Nabomerknader 

Etter at saken ble nabovarslet første gangen kom det inn en nabomerknad fra Anders Putten 

(se vedlegg 3), som ytret bekymring over at utslippspunkt lå nærme badestrender og hvorvidt 

utslippet ville føres tilbake til stranda.  I den forbindelse ble det gitt i oppdrag å undersøke 

strømningsforholdene i Begna/Sperillen på det aktuelle området.  

Etter at utslippsstedet hadde blitt flyttet kom den inn en nabomerknad fra Jesper Bernhard 

Henriksen (se vedlegg 6), som også ytret bekymring for utslippssted og forurensning av 

badevannskvaliteten. Ansvarlig søker har svar på nabomerknaden i en egen kommentar til 

nabo (se vedlegg 7).  

Konklusjon på denne rapporten var at det på opprinnelig utslippsted var liten fare for 

forurensing på stranden. Men for å minske faren enda mer ble utslippspunktet flyttet mer mot 

vest.  
 

Forholdet til overordnede planer 
Etablering av renseanlegget er i tråd med forslag til regionalt tiltaksprogram for Vannregion 

Vest-viken og Vannområde Valdres.  

 

Siden et er et kommunalt renseanlegg vurderes tiltaket til å ikke behøve dispensasjon fra 

kommuneplanene, til tross for at det ligger i 100m-beltet langs vann- og vassdrag i LNF-

område.  

  

Økonomiske forhold 
Tiltaket er i tråd med vedtatt budsjett og hovedplan avløp.  

  

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen kan velge å avslå søknaden på grunn av hensyn til brukerinteresser.  

 
1. Hovedkomiteen vurderer at det er for stor usikkerhet knyttet til utslippsstedet og 

avslår søknaden om utslippstillatelse med hjemmel i forureninsgsforskriftens §13-5 2. 

ledd.  

 



  Sak 135/14 

 

 Side 92   

 

Rådmannens vurdering 
 

Det omsøkte nye anlegget i vil ha kapasitet til å kunne knytte til seg ca 130 husstander (både 

gamle abbonnenter og nye)  og har en kapasitet på 650pe, noe som betyr at mange husstander 

som har private enkelthus-anlegg  med varierende standard vil kunne kobles til.  

 

Vannforekomsten og grunnvann dermed blir lavere. Rådmannen vurderer at denne fordelen er 

langt større enn ulempen et renset utslipp utgjør for vannforekomsten Sperillen.  Dermed 

anses også at vurdering etter naturmangfoldloven er hensyntatt.  

 

Utbygging av renseanlegget og dermed avvikling av mange enkelthusanlegg i dårlig stand er 

tiltak i regional planstrategi og tiltaksprogram for Vannområde Valdres, som del av arbeidet i 

forbindelse med Vannforskriften.  Dimensjonering på nytt renseanlegg legger også til rette for 

å knytte til nye boliger i rensedistriktet.  Prosjektert anlegg tilfredsstiller nasjonale krav satt i 

forurensingsforskriftens kap 13.  

 

Rådmannen vurderer undersøkelsen av strømningsforholdene i Sperillen som god nok for å 

sikre at nytt utslippssted ikke forestiller noe risiko for lokale badesteder. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om utslippstillatelse godkjennes.  

 

Vedlegg 

 
1. Oversiktskart 

2. Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap 13 

3. Nabomerknad Anders Putten 

4. Rapport om strømningsmåling 

5. Kart om nytt utslippssted 

6. Nabomerknad Jesper Bernhard Henriksen 

7. Kommentar til nabomerknad 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

14/928 02.10.2014 DS BYG 6/14 R/TEK/AEMYH GNR 37/20 

  

GNR. 37/20 - Passeringsfelt Dronning Åstasgate  

 

14/799 29.09.2014 DS BYG 10/14 R/TEK/MANO GNR 12/30 

 Søknad innvilget 

GNR 12/30 - Tiltak i strandsonen  

 

14/881 30.09.2014 DS BYG 11/14 R/TEK/MANO GNR 251/55 

 Søknad innvilget 

GNR 251/55 - Tilbygg og endring av fasader  

 

14/904 01.10.2014 DS BYG 12/14 R/TEK/AEMYH GNR 297/28 

 Søknad innvilget 

GNR. 297/28 - Tosseviksetra - Oppføring av uthus  

 

14/1136 07.10.2014 DS BYG 18/14 R/TEK/MANO GNR 37/155 

  

Gnr 37/155 - Dronnings Åstas gt. 4 - Tilbygg og fasadeendring  

 

14/1215 08.10.2014 DS BYG 19/14 R/TEK/AEMYH GNR 86/551 

  

GNR. 86/551 - RABBAVEIEN 28A - OPPFØRING AV BOD  

 

14/658 08.10.2014 DS BYG 22/14 R/TEK/AEMYH GNR 3618/443 

  

Gnr. 318/443 - Utskifting av heis ved Hønefoss bru 3 - Samfunnshuset  

 

14/917 09.10.2014 DS BYG 24/14 R/TEK/N54 GNR 318/253 

Knut Fure  

Gnr. 318/253 - Oscarsgate 9 - Bygging av garasje  

 

14/963 02.10.2014 DS  7/14 R/TEK/MANO GNR 45/258 

Fossen Eiendom Brandbu AS  

Gnr. 45/258 - Riperbakken 7D - Tilbygg og fasadendring av bolig  

 

14/919 03.10.2014 DS  9/14 R/TEK/AEMYH GNR 89/273 

  

Gnr. 89/273 - Frydenhaugen 13 - Enebolig  

 

14/864 30.09.2014 DS  13/14 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 



  

GNR.298/1-30 -Veslefjell - Bygging av tilbygg  

 

14/1084 06.10.2014 DS  14/14 R/TEK/MANO GNR 293/71 

  

Gnr 293/71 - Skarrudåsen - Riving av eksisterende bod og bygging av ny bod  

 

14/1104 06.10.2014 DS  15/14 R/TEK/AEMYH GNR 89/283 

  

GNR. 89/283 - Oppføring av garasje  

 

14/1138 06.10.2014 DS  16/14 R/TEK/AEMYH GNR 50/80 

  

GNR. 50/80 - Hofsfossveien 101 - Oppføring av tilbygg - Godkjenning  

 

14/908 06.10.2014 DS  17/14 R/TEK/N54 GNR 77/2 

Petter Kopstad  

Gnr. 77/2 - Sandakerveien 421 - Tilbygg  

 

14/1212 08.10.2014 DS  20/14 R/TEK/HALA GNR 89/281 

Erik Holt  

Gnr. 89/281 - Tørrhjulfaret 30 - Bygging av dobbel garasje  

 

14/926 08.10.2014 DS  21/14 R/TEK/MANO GNR 56/26 

  

Gnr. 56/26 - Anettesvei 24 - Bygging av veranda  

 

14/802 09.10.2014 DS  23/14 R/TEK/N54 GNR 318/259 

  

Gnr.318/259 - Oscars gate 34 - Rehabilitering av 2 piper  

 

14/1264 09.10.2014 DS  25/14 R/TEK/HALA GNR 39/143 

  

Gnr. 39/143 - Dronning Åstasgate 22 - Endring av gitt tillatelse  

 

14/968 09.10.2014 DS  26/14 R/TEK/N54 GNR 103/302 

  

Gnr. 103/302 - Hemskogveien 15 - Bygging av bolig  

 

14/990 10.10.2014 DS  27/14 R/TEK/N54 GNR 143/17 

  

Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære  

 

14/961 10.10.2014 DS  28/14 R/TEK/HALA GNR 318/330 

  

Gnr. 318/330 - Ringeriksveien 13,20 - Flerbrukshall  

 

14/1131 13.10.2014 DS  29/14 R/TEK/AEMYH GNR 151/6 

  

Gnr. 151/6 - Sokna - nytt vannverk  



 

14/1289 13.10.2014 DS  30/14 R/TEK/MANO GNR 132/114 

Lennart Steffensen  

Gnr. 132/114 - Klokkerveien 9 - Endring av mindre byggetiltak  

 

14/927 13.10.2014 DS  32/14 R/TEK/N54 GNR 89/276 

  

Gnr. 89/276 - Frydenhaugen 15 - Bolig  

 

14/994 13.10.2014 DS  33/14 R/TEK/N54 GNR 44/77 

Jan Rozanski  

Gnr. 49/77 - Hofsfossveien 34 A - Bygging av tilbygg  

 

14/35 14.10.2014 DS  34/14 R/TEK/HALA GNR 1/4 

Eli Bråten  

Gnr. 1/4 - Bjørkemoen 3- Deling av eiendom  

 

14/1064 14.10.2014 DS  35/14 R/TEK/AEMYH GNR 248/3 

Gunnar Hollerud  

Gnr. 248/3 - Holleiaveien 249 - Bygging av vognskjul  

 

14/33 14.10.2014 DS  36/14 R/TEK/HALA GNR 1/4 

Eli Bråten  

Gnr.1/4 - BJØRKEMOEN 3 - Deling og grensepåvisning  

 

14/1186 15.10.2014 DS  37/14 R/TEK/AEMYH GNR 86/648 

Kirsti Ramfjord  

Gnr. 86/648 - Hengslevn 65 - Utvidelse av tak over uteplass  

 

14/991 15.10.2014 DS  38/14 R/TEK/HALA GNR 86/519 

Astrid Karlsen  

Gnr. 86/519 - Krokenveien 15 - Deling av eiendom  

 

14/957 15.10.2014 DS  39/14 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

GNR.163/10,14,15,22  - Bergland - Gjenoppbygging etter brann  

 

14/1313 16.10.2014 DS  40/14 R/TEK/AEMYH GNR 102/71,10 

  

Gnr. 102/71,10 - Borgergata 12 - Riving av bolig  

 

14/1588 16.10.2014 DS  41/14 R/TEK/HALA GNR 89/13 

  

Gnr 89/13 - Almemoen - Byging av ballbinge - Endring av gitt tillatelse  

 

14/1359 16.10.2014 DS  42/14 R/TEK/BERLE GNR 90/1/4 

  

Gnr. 90/1/4 - Hensveien 17 - Rehabilitering av pipe  

 

14/1494 17.10.2014 DS  43/14 R/TEK/MANO GNR 87/286 



Tore Abelvik  

Gnr.87/286 - Mosseveien 15 - Bruksendring - Nabovarsel 

 

14/1565 17.10.2014 DS  44/14 R/TEK/HALA GNR 244/404,417 

  

Gnr. 244/404,417 - Tyristrand - Utvidelse av verksted, lager og vaskehall mm.  

 

14/1431 20.10.2014 DS  46/14 R/TEK/AEMYH GNR 128/66 

  

Gnr.128/66 - Knestanggt. 136 - Riving av gammel bolig  

 

14/1239 20.10.2014 DS  47/14 R/TEK/HALA GNR 87/491 

Lafton Eiendom AS  

Gnr. 87/491 - Tyrimyrveien 11 - Bruksendring  

 

14/1474 20.10.2014 DS  48/14 R/TEK/AEMYH GNR 262/129-140 

Bernt Pedersen  

Gnr. 262/129-140 - Nakkerudgata 37 - Oppføring av ny garasje  

 

14/1706 20.10.2014 DS  49/14 R/TEK/AEMYH GNR 274/266 

Linn Th Baksvær  

Gnr. 274/266 - Knuterudvn 34 - Bygging av tilbygg  

 

14/1624 21.10.2014 DS  50/14 R/TEK/MANO GNR 87/408 

  

Gnr. 87/408 - Hovsmarkveien - Vekslerstasjon for fjernvarme til Almemoen  

 

14/1711 22.10.2014 DS  51/14 R/TEK/HALA GNR 317/306 

  

Gnr. 317/306 - Torvgata 3 - Påbygg  

 

14/73 22.10.2014 DS  52/14 R/TEK/MANO GNR 317/298 

  

Gnr. 317/298 - Strandgata 1 - Bruksendring  

 

14/1269 23.10.2014 DS  53/14 R/TEK/AEMYH GNR 55/24 

Else Johnsen  

Gnr. 55/24 - Veksalveien 12 - Ny garasje m/ veranda - riving av gammel garasje  

 

14/1885 23.10.2014 DS  54/14 R/TEK/KAEH GNR 92/18 

Bildemontering Ringerike AS  

Gnr. 92/18 - Hensmoen - Endring/utvidelse av oljeskiller og fast dekke  

 

14/414 24.10.2014 DS  55/14 R/TEK/HALA GNR 45/38 

  

Gnr. 45/38 - Telegrafalleen 2 - Bruksendring  

 

14/1674 24.10.2014 DS  56/14 R/TEK/AEMYH GNR 128/61 

Håkon Bergly  

Gnr. 128/61 - Knestanggt 97 -  Bygging av garasje  



 

14/1039 24.10.2014 DS  57/14 R/TEK/HALA GNR 47/7 

Tove Valset  

Gnr.47/7 - Tunga - Deling av eiendom  

 

14/1769 24.10.2014 DS  58/14 R/TEK/MANO GNR 49/352 

  

Gnr. 49/352 - Veienkroken - Oppføring av 2 eneboliger  

 

14/1811 27.10.2014 DS  59/14 R/TEK/AEMYH GNR 87/1 

  

Gnr.87/1 - Tyrimyra - Tilbygg  

 

14/1867 28.10.2014 DS  60/14 R/TEK/MANO GNR 45/97 

Egil Håvard Lindsjørn  

Gnr. 45/97 - Blomsgate 31 - Rive gammelt uthus og bygge ny garasje/uthus  

 

14/1948 28.10.2014 DS  61/14 R/TEK/AEMYH GNR 50/340 

  

Gnr. 50/340 - Kilemokroken 23 - Oppføring av lagerhall  

 

14/2038 30.10.2014 DS  62/14 R/TEK/MANO GNR 38/161,181 

  

Gnr.38/161,181 - Hvervenmoveien 25 - Søknad om flytting av lager/lasterampe  

 

14/2097 31.10.2014 DS  63/14 R/TEK/HALA GNR 250/31 

Ståle Trinterud  

Gnr 250/31 Vælerenveien 35 Søknad om deling av eiendom  

 

14/2141 31.10.2014 DS  64/14 R/TEK/AEMYH GNR 103/299 

DBHL AS  

Gnr.103/299 - Haugkollen 6 - Oppføring av bolig  

 

14/1967 03.11.2014 DS  65/14 R/TEK/AEMYH GNR 92/112 

Per Arne Olsen  

Gnr.92/112 - Sørflatveien 27 - Fritak for saksbehandling  

 

14/2040 03.11.2014 DS  66/14 R/TEK/BERLE GNR 49/148 

Ove Nordseth Karlsen  

Gnr.49/148 - Garasje  

 

14/2361 04.11.2014 DS  67/14 R/TEK/HALA GNR 90/1 

  

Gnr 90/1 - Næstadmarka - Fylling av ravinedal  

 

14/92 04.11.2014 DS  68/14 R/TEK/HALA GNR 39/2 

Gerd Strande  

Gnr. 39/2 - Ringvold gård - Deling av eiendom  

 

14/2288 04.11.2014 DS  69/14 R/TEK/AEMYH GNR 133/42 



  

Gnr. 133/42 - Knestanggt 8 - Bygging av svømmebasseng  

 

14/2064 06.11.2014 DS  70/14 R/TEK/F74 GNR 113/1 

  

Gnr. 113/1 - Hadelandsveien 690 - Konsesjon på erverv av fast eiendom  

 

14/858 06.11.2014 DS  71/14 R/TEK/GUROS PLN 52/1 

  

Gnr/bnr 52/1 Ileggelse av overtredelsesgebyr  

 

14/2295 07.11.2014 DS  72/14 R/TEK/MANO GNR 38/146 

  

Gnr. 38/146 - Osloveien 10 - Etablering av utstillingsplass for bruktbiler  

 

14/166 07.11.2014 DS  73/14 R/TEK/HALA GNR 49/124 

  

Gnr. 49/124 - Hofsfossveien 3-5 - Bygging av svalgangsblokk med 14 leiligheter  

 

14/2546 10.11.2014 DS  74/14 R/TEK/AEMYH GNR 244/232 

Jonn Arne Skjelbred  

Gnr. 244/232 - Brugsjordet 12 - Riving av paviljong  

 

14/1449 11.11.2014 DS  76/14 R/TEK/MANO GNR 38/148 

  

Gnr. 38/148 - Kartverksveien 11 - Tilbygg - Rammetillatelse  

 

14/1271 12.11.2014 DS  77/14 R/TEK/HALA GNR 42/12 

Hans Einar Brattberg  

Gnr. 42/12 - Nordhagen - Deling av eiendom  

 

14/2047 12.11.2014 DS  79/14 R/TEK/MANO GNR 86/115 

Gunhild Bønsnes  

Gnr. 86/115 - Krokenveien 22 - Fasadeendring - veranda endres til bruksareal i 2 

etg.  

 

14/2691 12.11.2014 DS  80/14 R/TEK/HALA GNR 37/7 

  

Gnr.37/7- Osloveien 17- Fasadeskilt  

 

14/2343 12.11.2014 DS  81/14 R/TEK/AEMYH GNR 298/25 

  

Gnr. 298/25 - Veslefjell II - Bygging av fritidsbolig  

 

14/2775 14.11.2014 DS  82/14 R/TEK/MANO GNR 138/6 

  

Gnr. 138/6 - Storbråtaveien 89 - Tillatelse til tiltak - Rehabilitering av bolig  

 

14/2529 17.11.2014 DS  84/14 R/TEK/AEMYH GNR 62/76 

Arne Erik Håkonsen  



Gnr. 62/76 - Vemevn 74 - Bygging av nytt redskapshus og riving av låve  

 

14/1560 17.11.2014 DS  85/14 R/TEK/MANO GNR 274/344 

  

Gnr. 274/344 - Hallingby - Tilbygg  

 

14/2869 17.11.2014 DS  86/14 R/TEK/HALA GNR 94/8 

  

Gnr 94/8 - Eggemoen - Deling av eiendom  

 

14/2436 17.11.2014 DS  87/14 R/TEK/HALA GNR 50/1 

Anne Bang Lyngdal  

Gnr. 50/1 - Deling av eiendom  

 

14/2598 18.11.2014 DS  88/14 R/TEK/AEMYH GNR 92/5 

  

Gnr. 92/5 - Vågårdsveien 57 - Bygging av garasje  

 

14/2748 18.11.2014 DS  89/14 R/TEK/AEMYH GNR 134/136 

  

Gnr. 134/136 - Fløytingen 88 - Bygging av garasje  

 

14/2841 18.11.2014 DS  92/14 R/TEK/MANO GNR 38/209 

  

Gnr. 38/209 - Hvervenmoveien 49 B - Innbygging av balkonger i 7 etg.  

 

14/2839 19.11.2014 DS  94/14 R/TEK/AEMYH GNR 251/51 

  

Gnr. 251/51 - Pjåkaveien 42 - Rehabilitering av pipe  

 

14/2689 19.11.2014 DS  95/14 R/TEK/AEMYH GNR 148/1 

Andres Lundesgaard  

Gnr. 148/1 - Lundealleen 6 - Etablering av støyskjerm  

 

14/1354 19.11.2014 DS  96/14 R/TEK/HALA GNR 293/15 

  

Gnr. 293/15 - Skarrudåsen - Bygging av tilbygg  

 

14/2714 19.11.2014 DS  97/14 R/TEK/HALA GNR 148/57 

Frøydis Sletaker  

Gnr. 148/57 - Moslett - Deling av eiendom  

 

14/2870 20.11.2014 DS  98/14 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Gnr. 94/6 - Hvalsmoen transittmottak - Sprinkleranlegg i bygg 16 og 25  
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14/1000-1 03.10.2014 R/TEK/KAEH GNR 163/10 

366/14 Fylkesmannen i Buskerud 

Klage over utslippstillatelse for leilighetshotell på Sokna  

 

14/1188-1 07.10.2014 R/TEK/N54 GNR 318/370 

608/14 Fylkesmannen i Buskerud 

Brev fra Fylkesmannen i Buskerud  

 

14/838-1 10.10.2014 R/TEK/KNUTHE 033 

169/14  

Møtested og befaring på Nes  

 

14/858-5 13.11.2014 R/TEK/GUROS PLN 52/1 

3860/14  

Delegert vedtak  
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Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.11.2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2606-2   Arkiv:   

 

GNR. 19/2 - GAMLE STUBBDALSVEI ,  FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 18.08.2014 i sak 

81/14, til klage datert 14.09.2014  fra Viera A.C.R. Frydenlund og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet 18.08.2014, i sak 81/14, bør 

endres.   

 

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket 18.08.2014 opprettholdes. 

 

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Sammendrag 
Viera A.C.R.Frydenlund påklager HMA´s avslag på søknaden om fradeling av kårboligen 

på hennes landbrukseiendom i Åsa. Rådmannen har vurdert de forhold som påpekes i 

klagen, men kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som gir grunnlag for å endre det 

vedtaket som er gjort i saken. 

 

Innledning 
I forbindelse med hovedkomiteens behandling av denne fradelingssøknaden, ble rådmannen 

i vedtakets pkt. 4 anmodet om å legge frem retningslinjene for behandling av kårboligsaker i 

Ringerike til ny behandling.  Søker oppfatter dette, naturlig nok, som et signal om at 

kommunen ønsker å vurdere om vilkårene for å kunne fradele kårboliger i Ringerike skal 

endres.   

 

Prinsippsaken om fradeling av kårboliger fremmes derfor i forkant av denne 

klagebehandlingen, slik at eventuelle endringer kan tas hensyn til når klagen behandles.  

 

Beskrivelse av saken 
 

Rådmannen viser til saksframlegget som ligger til grunn for HMA´s avslag i sak 81/14.   

 

I klagen hevder søker: 



1. at eiendommen ikke er stor nok til å gi næringsgrunnlag for en familie, og at det 

derfor ikke er et driftsmessig behov for kårbolig. 

2. at jorda på søkers eiendom har vært bortleid siden 1978, og således er med på å 

styrke driftsgrunnlaget på en naboeiendom. 

3. at det er ønskelig med økt bosetting i Åsa, slik at bosettingshensynet bør gå foran 

hensynet til mulige driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av eiendommen.  

Kårboligen tenkes overdradd til søkers barnebarn, som planlegger å modernisere 

boligen og bosette seg der.                                                                               

Fordelene ved å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 hevdes, etter en samlet vurdering, å 

være klart større enn ulempene 

4. at hovedkomiteens anmodning til rådmannen om ny behandling av retningslinjene, er 

et tydelig signal om mindre restriktive regler for fradeling av kårboliger    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Ringerike Jordstyre, sak 180/77: 

 

«Det er behov for kårbygning på eiendommen, og plasseringen er god.  Søknaden 

anbefales». 

 

HMA sak 81/14 med følgende vedtak: 

 

«Hovedkomiteen viser til søknad fra Viera Rozmara-Frydenlund om fradeling av 

eiendommens kårbolig med tomt, og til rådmannens saksframlegg. 

  

1. Eiendommen vurderes å ha et driftsmessig behov for kårbolig, og kårboligens 

plassering medfører påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for 

hovedbruket ved fremtidig drift, dersom kårboligen blir en fritt omsettelig enebolig. 

2. Hovedkomiteen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet 

vurdering, er klart større enn ulempene. En fradeling vurderes å være i strid med 

forbud mot fradeling av kårboliger nedfelt i kommuneplanbestemmelsen §2.1 som 

blir tilsidesatt. 

3. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, deleforbudet i kommuneplan-

bestemmelsenes § 2.1, og Plan- og bygningslovens § 20-1 m og § 26-1, avslår 

Ringerike kommune søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i 

Ringerike. 

4. Rådmannen anmodes om å legge fram bestemmelser for kårboliger til ny 

behandling”. 

 

 

 

Alternative løsninger 
 

Rådmannen har utformet et alternativt forslag til vedtak i tilfelle hovedkomiteen finner å 

kunne imøtekomme klager, og godkjenne fradeling av kårboligen med omsøkt tomt. 

Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går 

i mot søknaden, gjøres vedtaket nedenfor gjeldene. I motsatt fall bes saken lagt fram til ny 

behandling. 



 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Klagen tas til følge.  Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, godkjenner 

Ringerike kommune søknad om fradeling av kårbolig med tomt fra gnr. 19, bnr. 2 i 

Ringerike. 

2. HMA mener det ikke er et driftsmessig behov for kårbolig, og at bosettingshensynet 

bør gå foran hensynet til eventuelle driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av 

eiendommen. 

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

5. Søknaden om fradeling av kårbolig fra landbrukseiendommen gnr. 19, bnr. 2,  

godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

6. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca. 1600 m². 

7. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å 

kunne tas inn i skjøtet. 

8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 

delegeres til rådmannen.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Jfr. gjeldende retningslinjer for behandling av kårboligsaker i Ringerike, HMA´s sak 41/11, 

med eventuelle senere endringer.  

 

Rådmannens vurdering av klagen 
 

Vurdering etter jordloven  

Det er, slik rådmannen ser det, ingen opplysninger i klagen som ikke allerede er vurdert og 

kommentert i rådmannens saksfremlegg ved første gangs behandling av søknaden.   

Når det gjelder spørsmålet om driftsmessig behov, har eiendommen et jordbruksareal som 

langt overgår det landbruksmyndighetene legger til grunn for at det vurderes å være et 

konkret og driftsmessig behov. At eier, av ulike årsaker, i perioder velger ikke å drive jorda 

selv, kan vanskelig være et argument for at det over tid ikke foreligger et driftsmessig behov 

for kårbolig.  

 

Bortleie av jord er et krav som følger av driveplikten, når eier ikke ønsker, eller har mulighet 

for, å drive jorda selv.  At driftsgrunnlaget på nabobruk styrkes gjennom jordleie er positivt, 

men i de fleste tilfeller er den beste driftsmessige løsningen at jorda drives av eier.      

 

Når det gjelder bosettingshensynet, er det riktig at det kan utløse en fradeling, dersom dette 

er nødvendig for å ivareta hensynet til bosettingen i området.  Åsa er imidlertid et attraktivt 

boområde, hvor det neppe vil være vanskelig å leie bort kårboligen i perioder hvor den ikke 



er aktuell å bruke i forbindelse med generasjonsskifter.  Rådmannen kan derfor ikke se at 

fradeling er nødvendig for å ivareta hensynet til bosetting i området. 

 

Rådmannen vil også peke på kårboligens beliggenhet, ca 20 m fra driftsbygningen, noe som 

vil kunne medføre påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper ved fremtidig drift av 

eiendommen.   

 

Forvaltningen av en landbrukseiendom handler først og fremst om å ivareta eiendommens 

ressurser for fremtidige generasjoners behov.  I den grad eiers personlige ønsker kan 

imøtekommes skal dette selvsagt gjøres, men ikke på bekostning av eiendommens mulighet 

for å videreføres som en selvstendig og drivverdig landbrukseiendom.  

 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger nye opplysninger i saken som tilsier at 

hovedkomiteens vedtak bør endres. Men retningslinjene for kårboliger skal tas opp i en egen 

sak.   

 

Klagen anbefales oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

Slik rådmannen ser det er det ingen opplysninger i klagen som tilsier at det er nødvendig 

med ytterligere vurderinger etter plan- og bygningsloven utover det som allerede er vurdert 

og kommentert i rådmannens saksfremlegg datert 06.06.2014 ved første gangs behandling 

av søknaden.  

  

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fra Viera A.C.R. Frydenlund er kommet vesentlig 

nye momenter som tilsier at hovedkomiteens vedtak datert 18.08.2014 bør endres.  

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen til følge, men å opprettholde vedtaket 

og å sende saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

  

Vedlegg 
Klage på vedtak i sak 81/14 

Saksprotokoll sak 81/14  

Saksframlegg  sak 81/14 

Kart 

Flyfoto. 

 

Ringerike kommune, 11.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler landbruk:                          Åge Geir Hanssen 

saksbehandler plan- og bygningslov:      Hans Otto Larsson 

 

 







 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/656-6  Arkiv: BYG 19/2  

 
Sak: 81/14 
 
GNR. 19/2 - GAMLE STUBDALSVEI 6 - FRADELING AV KÅRBOLIG  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Hovedkomiteen viser til søknad fra Viera Rozmara-Frydenlund om fradeling av 
eiendommens kårbolig med tomt, og til rådmannens saksframlegg. 

  
1. Eiendommen vurderes å ha et driftsmessig behov for kårbolig, og kårboligens 

plassering medfører påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for 
hovedbruket ved fremtidig drift, dersom kårboligen blir en fritt omsettelig enebolig. 

2. Hovedkomiteen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet 
vurdering, er klart større enn ulempene. En fradeling vurderes å være i strid med 
forbud mot fradeling av kårboliger nedfelt i kommuneplanbestemmelsen §2.1 som blir 
tilsidesatt. 

3. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, deleforbudet i kommuneplan-
bestemmelsenes § 2.1, og Plan- og bygningslovens § 20-1 m og § 26-1, avslår 
Ringerike kommune søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i Ringerike. 

4. Rådmannen anmodes om å legge fram bestemmelser for kårboliger til ny behandling”. 
 
            Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014: 
 
Forslag fra Arne Broberg (H) til nytt punkt 4:  
 
”Rådmannen anmodes om å legge fram bestemmelser for kårboliger til ny behandling”. 
 
Steinar Larsen (Ap) fremmet følgende forslag (rådmannens alternativ forslag i 8 punkter): 
 

1. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, godkjenner Ringerike kommune 
søknad om fradeling av kårbolig med tomt fra gnr. 19, bnr. 2 i Ringerike, som 
omsøkt. 

2. I denne konkrete saken vurderer HMA at det bør gjøres unntak fra «Prinsipper og 
retningslinjer for kårboliger i landbruket».  Dette fordi det ikke vurderes å være et 
driftsmessig behov for kårbolig, og fordi HMA mener bosettingshensynet bør gå 
foran hensynet til eventuelle driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av 
eiendommen.  

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 
dispenseres. 



4. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

5. Søknaden om fradeling av kårbolig fra landbrukseiendommen gnr. 19, bnr. 2, 
godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 
 
 
 

6. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca. 1600 m². 
7. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å 

kunne tas inn i skjøtet. 
8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 

delegeres til rådmannen. 
9. Rådmannen anmodes om å legge fram bestemmelser for kårboliger til ny 

behandling. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 

Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og  Larsens forslag, ble rådmannens forslag 
med Brobergs tillegg, vedtatt, mot 4 stemmer: Mindretallet besto av: Broberg (H),  Elstad 
(Frp), Larsen (Ap) og Eskestrand (H).  
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 14/656-5  Arkiv: BYG 19/2  

 
GNR. 19/2 - GAMLE STUBDALSVEI 6 – SØKNAD OM FRADELING AV 
KÅRBOLIG  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til søknad fra Viera Rozmara-Frydenlund om fradeling av 
eiendommens kårbolig med tomt, og til rådmannens saksframlegg. 

  
1. Eiendommen vurderes å ha et driftsmessig behov for kårbolig, og kårboligens 

plassering medfører påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for 
hovedbruket ved fremtidig drift, dersom kårboligen blir en fritt omsettelig enebolig. 

2. Hovedkomiteen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet 
vurdering, er klart større enn ulempene. En fradeling vurderes å være i strid med 
forbud mot fradeling av kårboliger nedfelt i kommuneplanbestemmelsen §2.1 som 
blir tilsidesatt. 

3. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, deleforbudet i kommuneplan-
bestemmelsenes § 2.1, og Plan- og bygningslovens § 20-1 m og § 26-1, avslår 
Ringerike kommune søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i 
Ringerike. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
Utskrift sendes: - Viera Rozmara-Frydenlund 

 
Sammendrag 
Det søkes om fradeling av kårboligen på en landbrukseiendom i Åsa.  Søker hevder det ikke 
er behov for kårbolig på eiendommen.  Den har for svakt ressursgrunnlag, og fradelingen vil 
ikke være til ulempe for noen parter.  
 
Rådmannen er ikke enig i en slik vurdering.  Eiendommen har en størrelse som tilsier at det 
er et klart driftsmessig behov for kårbolig, og kårboligen ligger så nær driftssenteret på 
eiendommen, at påregnelige drifts- og miljømessige ulemper vil kunne oppstå.   
 
Rådmannen kan ikke anbefale kårboligen fradelt.   
 
 
Innledning / bakgrunn 



Viera Rozmara-Frydenlund søker om tillatelse til å dele kårboligen med tomt på ca. 1,6 
dekar fra sin landbrukseiendom, gnr. 19, bnr. 2 i Åsa. 
Søknaden trenger godkjenning både etter jordloven og etter plan- og bygningsloven før 
fradeling er endelig.   Behandling etter begge lovverk gjennomføres i dette saksfremlegget.  
  
Beskrivelse av saken 
Eiendommen er totalt på 366,5 dekar, hvorav 114,3 dekar fulldyrka jord og 231 dekar 
produktiv skog.  Jorda har vært bortleid siden 1978. 
 
Kårboligen ble oppført på slutten av 1970-tallet og er tilknyttet KUR-anlegget.  Boligen blir 
leid ut i dag, og har ikke vært benyttet som kårbolig siden 2009. 
 
Ifølge søker har eiendommen for liten inntektsmulighet til at en familie kan leve av det, og 
det er derfor ikke et driftsmessig behov for kårbolig, hverken nå eller i overskuelig fremtid.   
 
Kårboligen har egen adkomst, og ligger naturlig i tilknytning til 2 andre bolighus ca. 75 m 
unna hovedhuset på gården.  Avstanden fra kårboligen til låven er 20 m, og fra omsøkt 
tomtegrense til låvens sørvestre hjørne er det ca. 5 m.  
Eiendommen har i tillegg til kårboligen hovedhus og låve av eldre dato.   
 
Fradelingen vil ifølge søker ikke berøre dyrket mark, og vil heller ikke ha negative 
konsekvenser for naboer, kommune, miljø eller andre som måtte bli berørt av fradelingen. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Parsellen ligger i LNF-område i kommuneplanen, hvor fradeling til boligformål i følge §2.1 
ikke er tillatt.  Det kreves således dispensasjon fra kommuneplanen.  
 
Videre ligger den i et B-område, dvs. et område med sterke jordbruksinteresser, i den 
jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV).  
 
Juridiske forhold  
Jordlovens § 12 har bestemmelser om deling av landbrukseiendom: 
 

«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket.  I 
vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god løysing, og om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området.  Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova». 
 

Landbruks- og matdepartementets Rundskriv M-4/2003 «Omdisponering og deling» samt 
brev til kommunene «Praktisering av delingsbestemmelsen i jordlovens § 12», datert 
25.06.2010, gir nærmere retningslinjer om hvordan delingsbestemmelsen i jordloven skal 
praktiseres når det gjelder fradeling av kårboliger. 
 

«Utgangspunktet er at kårbolig ikke kan fradeles dersom denne er nødvendig av 
hensyn til driften av eiendommen.  Det er i denne sammenheng viktig å minne om 
den utvikling som har skjedd i landbruket, og der behovet for kårbolig kan synes 
betraktelig mindre enn tidligere.  Drifts- og miljømessige ulemper for 



resteiendommen og landbruket i området vil også stå sentralt ved vurderingen.  
Kårbolig som ligger i tunområdet bør normalt ikke fradeles.  Dersom kårboligen 
grenser til dyrka jord må det vurderes konkret om en slik fradeling vil medføre 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket, og om disse er av en slik karakter at 
deling må nektes. 
 

Plan- og bygningsloven kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssaker. Ref. plan- og 
bygningsloven § 19 “Dispensasjon krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi varig eller 
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.” 
Det kan vanligvis ikke gis dispensasjon på bakgrunn av private eller økonomiske grunner. 
  
Tidligere behandlinger og vedtak 
I forbindelse med søknad om oppføring av kårbolig på eiendommen i 1977, sak 180/77, var 
Ringerike jordstyres enstemmig vedtak: 
«Det er behov for kårbygning på eiendommen, og plasseringen er god.  Søknaden 
anbefales.» 
 
Alternative løsninger 
Rådmannen har utformet et alternativt forslag til vedtak i tilfelle hovedkomiteen finner å 
kunne godkjenne fradeling av kårboligen med omsøkt tomt.  Rådmannen bes innhente 
uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går i mot søknaden, gjøres 
vedtaket nedenfor gjeldene. I motsatt fall bes saken lagt fram til ny behandling.   
 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, godkjenner Ringerike kommune 
søknad om fradeling av kårbolig med tomt fra gnr. 19, bnr. 2 i Ringerike, som 
omsøkt. 

2. I denne konkrete saken vurderer HMA at det bør gjøres unntak fra «Prinsipper og 
retningslinjer for kårboliger i landbruket».  Dette fordi det ikke vurderes å være et 
driftsmessig behov for kårbolig, og fordi HMA mener bosettingshensynet bør gå 
foran hensynet til eventuelle driftsmessige ulemper ved fremtidig drift av 
eiendommen.  

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 
dispenseres. 

4. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

5. Søknaden om fradeling av kårbolig fra landbrukseiendommen gnr. 19, bnr. 2, 
godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

6. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca. 1600 m². 
7. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å 

kunne tas inn i skjøtet. 
8. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 

delegeres til rådmannen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 



  
Prinsipielle avklaringer 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 21.03.2011, sak 41/11, 
«Prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket og økt harmonisering mellom 
bruksstruktur og eiendomsstruktur i landbruket» med følgende vedtak: 
 
1.  Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 
     søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 
     a. Eiendommer mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha 
         konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 
     b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et 
         særlig behov for kårbolig. 
     c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 
         kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 
     d. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 
2.  Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig 
     der kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 
     miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 
     driftsmessig behov for kårbolig. 
3.  I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes ut ifra 
     eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 
     eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 
     avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 
     landbruksarealer, og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som 
     tilleggsareal til nærliggende landbrukseiendommer.  
  
 
Rådmannens vurdering 
 
Vurdering etter jordloven 
Ingen har krav på å få fradelt kårboligen, selv om det i perioder ikke er et driftsmessig behov 
for kårbolig på eiendommen.  Kun der forholdene ligger til rette for at dette kan gjøres uten 
ulemper for fremtidig drift av eiendommen kan det vurderes.  Forhold som normalt fremmer 
mulighetene for fradeling er at eiendommen er liten med begrensede ressurser, at boligen 
ligger i god avstand fra tunet, at den ligger i utkanten av eiendommen med grei adkomst fra 
offentlig vei og at den ikke grenser direkte mot dyrket mark.   
 
Jordlovens § 12 har et generelt forbud mot deling av landbrukseiendom.  Formålet med 
delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere.   
Tillatelse til deling kan imidlertid gis, med nødvendige vilkår for å ivareta lovens formål. 
I vurderinga skal det legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenelig og variert 
bruksstruktur i landbruket, bl.a. når det gjelder vern av arealressursene, den driftsmessige 
løsningen, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området.   
Selv om det ikke ligger til rette for å tillate fradeling, kan tillatelse likevel gis dersom dette 
er nødvendig for å ivareta hensynet til bosetting i området. 
 
Den driftsmessige løsningen 



En kårbolig er å anse som et driftsmiddel og en ressurs som skal følge eiendommen.  Dette 
er også bakgrunnen for at det ble gitt tillatelse til oppføring av kårboligen i 1977.   
Eiendommen til søker er totalt på 366,5 dekar, hvorav 114,3 dekar fulldyrka jord og 231 
dekar produktiv skog.  I Ringerikssammenheng er denne eiendommen over middels stor.  
Av de ca. 1000 landbrukseiendommene i kommunen har mer enn halvparten mindre 
jordbruksareal enn 50 dekar. 
 
I Ringerike kommune sine retningslinjer for bygging og fradeling av kårboliger i landbruket 
oppfattes eiendommer med over 50 dekar fulldyrka jord i de aller fleste tilfeller å ha et 
konkret og driftsmessig behov for kårbolig.  (jfr. pkt. 1.c. i HMA´s vedtak i sak 41/11).    
Pkt. 2 i retningslinjene sier at «Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til 
fradeling av kårbolig der kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for 
drifts- eller miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret 
og driftsmessig behov for kårbolig.   
Selv om nåværende hjemmelshaver hevder det ikke er behov for kårbolig på eiendommen, 
kan dette skifte over tid.  Dersom kårboligen fradeles nå, mister eiendommen samtidig en 
viktig ressurs ved fremtidige generasjonsskifter.     
Under henvisning til at eiendommen har et betydelig større jordbruksareal enn 50 dekar, har 
den etter rådmannens vurdering et driftsmessig behov for kårbolig.  Fradeling av kårboligen 
vurderes derfor ikke som forsvarlig ut ifra hensynet til fremtidig drift av eiendommen. 
 
Fare for drifts- eller miljømessige ulemper 
Kårboligen ligger 20 m fra låven, og den omsøkte tomtegrensa går kun 5 m unna.     
Dersom kårboligen fradeles, mister landbrukseiendommen kontroll over bruken. 
Ved en mere aktiv drift av eiendommen enn bortleie av jorda, f.eks. omlegging til 
husdyrhold eller «Inn på tunet»-virksomhet, kan en fritt omsettelig boligeiendom så nær 
driftssenteret fort føre til drifts- og/eller miljømessige ulemper/konflikter knyttet opp mot 
lukt, fluer, støy fra maskiner, bjeller, m.m.  
Rådmannen vil derfor konkludere med at fradeling av kårboligen vil kunne medføre 
påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper ved fremtidig drift av eiendommen.    
 
I denne saken er det flere forhold som taler imot at kårboligen godkjennes fradelt.     
Rådmannen vurderer det således slik at fradeling av kårboligen på søkers eiendom ikke vil 
være i samsvar med jordlovens bestemmelser, og strider også mot kommunens egne 
retningslinjer. 
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven  
Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene 
ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 
 
Det er 11.02. 2014 søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 2.1 om bygge- og 
deleforbud i LNF-områder. 
 
Søknaden begrunnes med: 

1. Gårdsbruket er for lite og har for liten inntektsmulighet til at en familie kan leve av 
det. 

2. Jorden har vært bortforpaktet sammenhengende siden 1978. 



3. Behovet for kårbolig i tradisjonell forstand er ikke til stede. Det er heller ingen 
framtidsutsikter som tilsier at det vil bli behov for noen kårbolig. 

4. Kårboligen leies i dag ut, og har ikke vært brukt som kårbolig siden 2009. 
5. Kårboligen er knapt synlig fra hovedbygningen og er ikke plassert på tunet sammen 

med hovedhuset. Det vises til vedlagte bilder. 
6. Ut i fra beliggenheten til kårboligen, fremstår den mer som en egen enebolig på lik 

linje med de andre eneboligene som ligger rundt kårboligen. Som det fremgår av 
vedlagte bilder, ligger det to andre eneboliger nærmere kårboligen enn det 
hovedbygningen gjør. 

7. Kårboligen har egen adkomst i dag, og det er ikke nødvendig å gjøre endringer på 
denne ved en fradeling. Se vedlagte bilde. 

8. Det går en traktorvei mellom kårboligen og låven, slik at det allerede er en naturlig 
deling av eiendommen her. Tomten som søkes fradelt vil bli på ca. 1,5 mål, jfr. 
vedlagtkart, hvor arealet er inntegnet. 

9. Fradelingen vil ikke redusere eksisterende dyrket mark. 
10. Kårboligen er i dag tilknyttet KUR- anlegget og har eget kloakksystem. 
11. Det er i dag delt vanntilførsel mellom kårbolig og hovedbygningen. Ved fradeling vil 

det bli boret etter vann, som vil gi nåværende kårbolig tilstrekkelig vanntilførsel. 
12. Jeg kan ikke se at en fradeling vil ha negative konsekvenser for naboer, kommunen 

eller andre. 
13. Jeg kan heller ikke se at en fradeling vil ha negative konsekvenser for helse, miljø, 

sikkerhet eller tilgjengelighet. 
 
 

Eiendommen ligger i et uregulert område og på et sted som nåværende kommuneplan som 
trådte i kraft 30.8.07, betegner landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 står det blant annet at oppføring av ny boligbebyggelse 
ikke er tillatt, og at forbudet også gjelder fradeling til slikt formål. Rådmannen finner at 
etablering av boligeiendom på areal som i dag er bebygd med kårbolig på en 
landbrukseiendom og som ligger i et LNF-område er i strid med § 2.1. I retningslinjene til § 
2.1 er dette presisert ved at det står: 
 
”Fradeling av kårboliger tillates ikke.” 
 
I følge plan- og bygningslovens § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I lovens 
formålsbestemmelse § 1-1 nevnes blant annet: Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at 
tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. 
 
Rådmannen viser til at dette gjelder en kårbolig på en landbrukseiendom i et LNF-område. 
Da er landbruksinteresser et av de formålene det skal tilrettelegges for, mens boligformål 
ikke er blant de angitte formålene. Så lenge boligbygningen er på landbrukseiendommen, vil 
den generelt i perioder kunne tilrettelegge for drift av eiendommen og enklere overtakelse 
av eiendommen til neste generasjon. Hjemmelshaver vil kunne ha styringen med bruken av 
boligen. Så snart boligen blir fradelt og derved vil kunne bli solgt, vil en annen type 
privatisering av LNF-området kunne oppstå, og det vil for øvrig generelt kunne bli 



gnisninger knyttet til bruken av bolig- og landbrukseiendom. I Ringerike er det gjennom 
flere kommuneplanprosesser avgjort hvor nye boligeiendommer skal kunne etableres. Om 
det eventuelt ikke hadde vært motforestilling mot en fradeling vurdert etter jordloven, ville 
likevel en fradeling kunne vært negativt for natur- og friluftsinteressene. 
 
Rådmannen viser til at det er et stort antall kårboliger på landbrukseiendommer i Ringerike. 
Blant annet med tanke på generasjonsskifter kan det være ønskelig å få delt opp 
landbrukseiendommer på slikt vis som her, men for myndighetene er det viktig å tenke 
langsiktig og å unngå stadige fradelinger. En godkjenning i denne saken ville kunne skape 
en uheldig presedens for behandling av tilsvarende saker.  Dersom det derimot hadde vært 
søkt om fradeling av kårboligen og hovedbygningen i forbindelse med å slå sammen denne 
landbrukseiendommen med en annen, ville det kunne blitt en positiv effekt for 
landbruksdrifta, og en godkjenning vært mer aktuell. 
 
Etter en helhetsvurdering finner rådmannen å anbefale hovedkomiteen å avslå søknaden om 
dispensasjon og fradeling. Skulle et avslagsvedtak bli påklaget, vil saken bli lagt fram til ny 
behandling i hovedkomiteen. Skulle første gangs vedtak etter en klage bli vedtatt 
opprettholdt, vil saken bli oversendt til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. En 
godkjenning ville også kunne medføre at rådmannen vil se strengere på praksisen 
vedrørende godkjenning av nye kårboliger. 
 
Rådmannen ser at det er flere forhold med positivt tilsnitt i saken. Boligbygningen ligger i ei 
lita boligklynge. Den er tilknyttet offentlig avløp. Det er kort vei til skole og barnehage. 
Men at den helt til 2009 ble benyttet som kårbolig er et eksempel på at intensjonen i 
tillatelsen til bygging av kårbolig på 70- tallet har slått til. At bruken i en periode blir utleie 
synes normalt. Om de vedtatte retningslinjene for kårboliger ikke følges i saker som dette, 
kan det bli en utbygging som ikke er tilsiktet. 
 
I og med at det er innstilt negativt i saken, er det ikke innhentet uttalelse fra fylkesmannen i 
Buskerud. Skulle hovedkomiteen vurdere å gi dispensasjon, vil det være behov for 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 vurdert opp i mot plan- og 
bygningslovens § 19. I følge plan- og bygningslovens § 19-1 skal statlige myndigheter hvis 
saksområde blir direkte berørt, ha fått mulighet til å gi uttalelse før det gis dispensasjon. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om deling av eiendom datert 11.02.2014 
Situasjonsplan 
Flyfoto 
Oversiktskart Skog og landskap 
Søknad om dispensasjon datert 11.02.2014 
5 stk. bilder fra gården 
Foreløpig svar datert 25.05.2014* 
Bekreftelse 27.02. 2014* 

 
 
 
 Ringerike kommune, 06.06.2014 
 



 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
 
saksbehandler landbruk:                         Åge Geir Hanssen 
saksbehandler plan- og bygningslov:     Hans Otto Larsson 
 









SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/990-6   Arkiv: GNR 143/17  

 

Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - klage fra Carl Eidsgård  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak i sak 93/14, til klagen fra Carl Eidsgård, til 

kommentarene fra Advokatene Buttingsrud & Co DA og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen anser at Carl Eidsgård ikke er part i henhold til forvaltningslovens § 

2 første ledd bokstav e) da avgjørelsen i saken verken retter seg mot Eidsgård eller 

på annen måte direkte gjelder Eidsgård. Eidsgård har derved i henhold til 

forvaltningslovens § 28 ikke klageinteresse. 

2. Klagen fra Carl Eidsgård avvises, jf. forvaltningslovens § 33. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

Utskrift sendes: 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Carl Eidsgård, Vinterroveien 15, 3517 HØNEFOSS 

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER 

 

Sammendrag 
 

Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14.  I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert. Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 til i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven. 

 

Carl Eidsgård har 22.9.14 klaget på vedtaket. Rådmannen kan ikke se at Carl Eidsgård har 

klagerett, og foreslår at hovedkomiteen avviser klagen. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Hovedkomiteen fattet 8.9.14 følgende vedtak i sak 93/14: 

 

Hovedkomiteen viser til søknad 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal, til svar fra kommunen 

25.6.09, til etterfølgende korrespondanse med Anne Bang Lyngdal, Advokatene Buttingsrud 

& Co. DA, Carl Eidsgård, Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag og fylkesmannen samt til 

rådmannens saksframlegg. 

 



1. Hovedkomiteen sier seg enig i rådmannens vurdering og formaliserer herved 

avgjørelsen fra 25.6.09. 

2. Hovedkomiteen finner det riktig å legge byggereglene og 

kommunedelplanbestemmelsene som gjaldt per 25.6.09 til grunn. 

3. Hovedkomiteen finner at bebyggelsen slik den nå framstår med sin nye beliggenhet 

er i tråd med søknaden fra 23.6.09 og at mellombygget mellom de to gamle 

skogshusværebygningene i tilstrekkelig grad kan ses på som en naturlig del av 

søknaden. Hovedkomiteen anser at bebyggelsen og bruken som er beskrevet, gjør 

dette til tiltak som i så stor grad er ledd i landbruksvirksomhet, at det ikke er 

nødvendig med dispensasjon fra den kommunedelplan som var gjeldende per 

25.6.09. 

4. Søknaden aksepteres etter meldingsordningen i § 81 i den plan- og bygningslov som 

var gjeldende per 25.6.09, for bebyggelsen slik det nå er utformet og plassert. 

5. Med hjemmel i dagjeldende plan- og bygningslovens § 94.3, gjøres unntak fra kravet 

om nabovarsling. 

6. Det tas intet gebyr for dette vedtaket. 

7. Myndighet delegeres til rådmannen for å viderebehandle saken. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Det foreligger en klage på vedtaket, fra Carl Eidsgård.  Klagen er kommentert av 

Advokatene Buttingsrud & Co som representerer Anne Bang Lyngdal. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Saken gjelder flytting av skogshusværebebyggelse knyttet til landbrukseiendommen gnr. 

143, bnr. 17.  To ca 120 år gamle skogshusvære på til sammen 48,6 m² bruksareal er 

sammenbygget med et mellombygg på ca 16 m² bruksareal. En ca 120 år gammel utedo på 

ca 11 m² bebygd areal og en ca 60 år gammel garasje med ca 24 m² bebygd areal er flyttet. 

 

Meldingen om vedtak 8.9.14 ble sendt til de to som hadde kommet med merknader: Carl 

Eidsgård og Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag.  Meldingen ble også sendt til 

fylkesmannen i Buskerud som hadde fulgt opp denne saken som fylkesmannen hadde blitt 

kontaktet om.  Det er bare mottatt klage fra Carl Eidsgård på vedtaket i sak 93/14. 

 

I sin klage 22.9.14 skriver Carl Eidsgård blant annet at han var i kommunestyret og 

Hovedstyret for Miljø og Ressursutvalget i perioden 1995-99. Han var aktivt med da 

kommunedelplanen for Ådalsfjella ble behandlet og vedtatt. Han oppsummerer 

sluttresultatet: «Framtidig hyttebygging skal være der det tidligere er hytter, med 

standardheving og fortetting av eksisterende hytteområder.» Eidsgård skriver at det vi si på 

østsiden av fjellet, og at:» På vestsiden, skriver Eidsgård: «skal det ikke tillates 

hyttebygging, veibygging, kraftlinjer eller andre utbyggingstiltak i det sammenhengende 

natur- og fjellområdet som strekker seg fra Høgfjell til Treknatten. Disse områdene er vist 

som LNF.1 område.» 

 

Carl Eidsgård skriver at området er det eneste som har en avstand til tyngre tekniske anlegg 

på mer enn 1 km.  Dette er høyfjellsområder og områder med sårbare karakteristiske 



landskapstrekk, og det er viktig for biologisk mangfold. Eidsgård skriver at dette er en grønn 

korridor mot høyfjellet, at det er verneskoggrense og gammel skog. 

 

Eidsgård mener det vil være i strid med intensjonen om et ubebygd område i Ådalsfjellet 

dersom hytta skulle bli stående i dette LNF-området. Området er det eneste nære fjellområde 

som inntil nå ikke er bebygd med hytter.  «Det må være et rimelig krav at Ringerikes 

befolkning også har mulighet til slikt område, slik Kommunedelplanen var ment», skriver 

Eidsgård. Han mener at «byggetømmeret» som ble flytta fra Bjørnelia, var utenfor LNF-

området.  Han skriver blant annet også at bestemmelsen om 100 m avstand til vassdrag ikke 

er overholdt, og:  «Da det senere er avklart at det også mangler godkjent byggetillatelse og 

dispensasjon, er Hovedkomiteens godkjenning i møte 8.9.14 uforståelig. At et brev av 

25.6.09 fra Landbrukskontoret skal være gyldig byggetillatelse og dispensasjon for et 

byggetiltak i et L.N.F. område virker for meg høyst usannsynlig.  Det er da også konsekvent 

unngått «tillatelse» i forslaget til vedtak i Hovedkomiteen, der brukes ordet «formaliserer 

avgjørelsen fra 25.6.09»». 

 

Carl Eidsgård mener det som tidligere kommunestyrerepresentant var hans plikt å melde fra 

når tidligere kommunestyrevedtak ikke blir overholdt etter bestemmelsene.  Han håper på en 

avklaring ved fylkesmannens behandling av saken. 

 

Advokatene Buttingsrud & Co DA har 9.10.14 påpekt at Carl Eidsgård ikke har «rettslig 

klageinteresse», jf. Forvaltningslovens § 28.  Det framgår at klagen må avvises fordi 

Eidsgård sin interesse av saken som privatperson ikke gir den nødvendige klageinteresse.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I saksframlegget til sak 93/14 redegjorde rådmannen for hvilke andre planbestemmelser og 

byggeregler som gjaldt per juni 2009 i forhold til nå. 

 

Juridiske forhold  
 

Et vedtak kan i henhold til forvaltningslovens § 28 påklages av part eller annen med rettslig 

klageinteresse.  I henhold til forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e) er en part en person 

som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
I sak 93/14 ble det redegjort grundig for kommunens dokument 25.6.09. 

 

Det foreligger melding 18.9.14 fra Anne Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdig. 

 

Det foreligger brev 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co med krav om dekning av 

sakskostnader på kr. 46.250,- av kommunen.  10.10.14 har kommunen avslått kravet.  

23.10.14 er avslag på dekning av sakskostnader påklaget. Klagen vil bli lagt fram for 

hovedkomiteen til behandling som egen sak. 

 

Økonomiske forhold 
I sak 93/14 har rådmannen redegjort for at det kan bli rettet krav om erstatning i mot 

kommunen dersom endelig vedtak skulle bli en endring i forhold til det som er utført.  

 



Alternative løsninger 
I dette tilfellet kan ikke rådmannen se at det finnes andre alternative vedtak. Dette siden 

rådmannen ikke kan se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part eller 

har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er ikke kjent med at Eidsgård på noen måte kommer inn under definisjonen av å 

være part eller annen med rettslig klageinteresse.  Det er også vanskelig å se at han har 

rettslig interesse for øvrig.  At Eidsgård har bakgrunn som tidligere politiker med verv 

knyttet til samme fagfelt, og er uenig i hva dagens folkevalgte vedtar, gir ikke rettslig 

interesse i saken.  

 

Carl Eidsgård klager som privatperson.  Hadde det vært en organisasjon som hadde klaget, 

måtte kommunen ha tatt en konkret vurdering av om organisasjonen har interesser 

vedrørende forholdet. Det måtte vært vurdert hvilke interesser organisasjonen representerer. 

Det viktigste ville være om saken berører organisasjonens formålsinteresser på en mer 

direkte måte. Det kan nevnes at politiske partiers syn forutsettes å komme til uttrykk og få 

sin avgjørelse i den ordinære politiske debatt.  

 

Dersom vilkårene for behandling ikke foreligger, skal klagen avvises i følge 

forvaltningslovens § 33.  Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avvise klagen.  

 

I og med at rådmannen vurderer at Carl Eidsgård sin klage skal avvises, har ikke rådmannen 

lagt opp til behandling av klagen fra Eidsgård, og det vurderes ikke å være relevant å 

vurdere de forhold han anfører slik de ellers ville blitt vurdert ved en klagebehandling.  

Rådmannen kommenter allikevel at Carl Eidsgård konsekvent bruker betegnelsen hytte, 

hyttebygg, hyttebygging etc, i motsetning til den landbruksrelaterte 

skogshusværebebyggelse som saken omhandler. Det er opplyst fra eier og bruker at 

skogshusværebebyggelsen blant annet benyttes som utgangspunkt for skogplanting, 

ungskogpleie, vedlikehold av 15 km bilveger, kultivering av fiskevann, utsetting av 

settefisk, vannprøver, jakt, fiske og ettersyn. 

 

Ved at Carl Eidsgård har tatt opp saken, har den blitt undersøkt og klarlagt og lagt fram til 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning til behandling i sak 93/14. Avslutningsvis 

skriver Eidsgård at han håper på en avklaring ved Fylkesmannens behandling av saken.  

Avvisning av klage er enkeltvedtak. Dersom Hovedkomiteen følger rådmannens anbefaling 

om å avvise klagen fordi Carl Eidsgård ikke vurderes å være part i saken eller å ha rettslig 

klageinteresse, vil det bli gitt klagerett på avvisningen.  Om Eidsgård klager på avvisningen, 

og hovedkomiteen deretter opprettholder sin avvisning, vil klagen på avvisningen bli sendt 

videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 
Vedlagt saksframlegg til sak 93/14 var et stort antall vedlegg som ikke vedlegges denne 

klagesaken! 

 

Trykte vedlegg: 



Saksframlegg til sak 93/14, dokument 12/5106-27 

Saksprotokoll til sak 93/14 den 8.9.14, dokument 12/5106-29 

Melding 15.9.14 om vedtak i sak 93/14 

Melding 18.9.14 fra Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdigstilt, 12/5106-31 

Klage 22.9.14 fra Carl Eidsgård, dokument 14/990-1 

Oversendelse av klagen fra Eidsgård til Bang Lyngdal, dokument 14/990-2 

Kommentar 9.10.14 fra advokat Buttingsrud vedrørende klagen, dok 14/990-4 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 

















































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/990-7   Arkiv: GNR 143/17  

 

GNR. 143/17 - SØNDRE URDEVATN - SKOGHUSVÆRE - KLAGE VEDRØRENDE 

AVSLAG PÅ KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak 8.9.14 i sak 93/14, til kravet fra Advokatene Buttingsrud 

& CO DA 24.9.14 om dekning av sakskostnader, til avslag 10.10.14 i delegasjonssak nr. 

27/14, til klage 23.10.14 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som 

tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 27/14 bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i delegasjonssak nr. 27/14 opprettholdes.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 
 

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 
 

Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14. I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert.  Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven. 

 

Advokatene Buttingsrud § CO DA har krevd dekning av kr. 46.250,- i sakskostnader.  

Kravet ble avslått av kommunen, og advokaten har klaget på avslaget.  Rådmannen 

anbefaler hovedkomiteen å opprettholde avslaget og å sende saken til fylkesmannen i 

Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Det er en spesiell sak som var til behandling i Hovedkomiteen 8.9.14 i sak 93/14.  I tillegg 

til at Advokatene Buttingsrud & CO DA har krevd dekning av sakskostnader, og klaget på 

avslag som kommunen har gitt på kravet, har Carl Eidsgård klaget på selve vedtaket i sak 

93/14.  Klagen fra Eidsgård behandles separat. 

 



Beskrivelse av saken  

 

24.9.14  krevde Advokatene Buttingsrud & CO DA v/Finn Grøstad at kommunen skulle 

dekke kr. 46.250,- for sakskostnader under henvisning til forvaltningslovens § 36. 

Advokaten skrev blant at vedtaket 8.9.14 er til Anne Bang Lyngdals gunst. 

 

I delegasjonssak nr. 27/14 avslo kommunen 10.10.14 kravet om dekning av sakskostnader. 

Det ble vist til at forvaltningslovens § 36 første ledd lyder:  

 

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning av vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 

partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige 

grunner taler mot det»  

 

Videre skrev kommunen at kommunens opprinnelige avgjørelse er blitt opprettholdt i denne 

saken, og videre: «Det foreligger ingen endring og følgelig ikke en situasjon som gir grunnlag 

for dekning av saksomkostninger. De kostnader som er påløpt har sitt opphav i klage fra 

Eidsgård til fylkesmannen, dvs. et forhold utenfor forvaltningens kontroll.  

På bakgrunn av ovennevnte konklusjon er det ikke nødvendig for kommunen å ta stilling til om 

de øvrige vilkår i § 36 er oppfylt.»  

 

Kravet ble på delegert myndighet i delegasjonssak nr. 27/14 avslått 10.10.14 under henvisning 

til forvaltningslovens § 36 fordi det ikke foreligger noen endring av avgjørelse.  Det ble gitt 

klageadgang på avgjørelsen. 

 

23.10.14 har Advokatene Buttingsrud & CO DA klaget på avslaget. Det påstås at kommunens 

begrunnelse i avslaget ikke er holdbar.  Det vises blant annet til at fylkesmannen 14.5.13 

påpekte at det ville være en saksbehandlingsfeil å ikke behandle saken – en uttalelse er ikke nok. 

Advokaten skriver at kommunen feilaktig blant annet 26.6.16  og 20.9.13 påpekte at det kreves 

søknad om dispensasjon etter någjeldende kommunedelplan, behandling etter nåværende 

lovverk og at det kreves nabovarsling. 8.9.14 formaliserte kommunen den opprinnelige 

avgjørelsen fra 25.6.09 ved å legge byggereglene og kommunedelplanbestemmelsene som gjaldt 

per 25.6.09, til grunn. 

 

Advokaten vurderer 23.10.14 blant annet at det i vedtaket 10.10.14 er feil av kommunen å 

vurdere at det ikke foreligger noen «endring» og heller ikke grunnlag for dekning av 

sakskostnader, og advokaten skriver:  «Den feilaktige konklusjonen trekker kommunen fordi 

kommunen ikke tar hensyn til de for grunneiers ugunstige og uriktige vedtak i 2013.» 

 

Advokaten konkluderer blant annet med at innhold i kommunens brev 26.6.13 og 20.9.13 

representerer vedtak med ugunstige avgjørelser for grunneier. Det hevdes at kommunen i 

hovedkomiteens  vedtak 8.9.14 har omgjort vedtak i nevnte brev til grunneiers gunst.  

Advokaten mener dette er kommunens egne feil, og at Carl Eidsgårds engasjement ikke 

endrer dette. Advokaten fastholder kravet om dekning av sakskostnader.  Saken bes sendt til 

fylkemannen til behandling med mindre avgjørelsen av 10.10.14 omgjøres. 
 

Når det gjelder «Forholdet til overordnede planer», «Juridiske forhold»,  

«Tidligere behandlinger og vedtak», «Økonomiske forhold», «Behov for informasjon 

og høringer» og «Prinsipielle avklaringer», viser rådmannen til sak 93/14 og rådmannens 

saksframlegg i denne klagesaken. 

 



Rådmannens vurdering 
 

Forvaltningslovens vilkår for dekning av vesentlige kostnader er at et vedtak er endret til 

gunst. Kommunen har truffet flere avgjørelser om saksbehandling underveis, såkalte 

prosessledende beslutninger, men ikke truffet noe endret vedtak.  Hvis forvaltningslovens § 

36 nedslagsfelt / ordlyd skal tolkes utvidende slik at også foreløpige avgjørelser om 

saksbehandlingen skal kompenseres, så bør absolutt fylkesmannen ta stilling til dette, da 

dette er prinsipielt rettslig spørsmål.  

 

Skulle fylkesmannen komme til at det skal kompenseres for slike avgjørelser, kan det reises 

spørsmål ved hva som er nødvendige kostnader.  En vesentlig del av 

brevvekslingen/arbeidet Advokatene Buttingsrud & CO DA har utført, dreier seg om å 

argumentere mot Fylkesmannens uttalelse – som er en direkte følge av Eidsgårds «klage».  

Det hele er selvfølgelig ergerlig for grunneieren, men ikke noe kommunen er forpliktet til å 

dekke.  Når det i slike tilfeller kommer klager slik at det medfører arbeid og det trekker ut i 

tid, har ikke kommunen ansvar for at det kan være nødvendig med bistand eller noen 

forpliktelse til å dekke kostnadene. 

 
Advokatene Buttingsrud & CO DA skriver 23.10.14 blant annet:  «Den feilaktige konklusjonen 

trekker kommunen fordi kommunen ikke tar hensyn til de for grunneiers ugunstige og uriktige 

vedtak i 2013.» 

 

At kommunen i korrespondansen i en komplisert sak, der byggeregler og kommunedelplan 

er endret siden saken var oppe, trolig feilaktig i 2013 ber om å få en søknad om dispensasjon 

fra gjeldende kommuneplan, og forutsetter at det er nødvendig med behandling etter 

någjeldende byggeregler, er selvsagt uheldig.  Men anmodningen om slik søknad om 

dispensasjon/tillatelse mener rådmannen er en type korrespondanse som ikke er vedtak som 

gir grunnlag for dekning av vesentlige kostnader etter forvaltningslovens § 36.  Dette også 

selv om eksempelvis en forutsetning om at søknad om dispensasjon må innsendes, 

opprettholdes av kommunen i brevet 20.9.13 som advokaten viser til. 

 

Om hovedkomiteen opprettholder avslaget på dekning av sakskostnader vedtatt i 

delegasjonssak 27/14, vil fylkesmannen få oversendt saken til endelig behandling av 

spørsmålet om dekning av sakskostnader.  Da vil fylkesmannen kunne sette seg grundig inn 

i blant annet de byggereglene og kommunedelplanforholdene som gjaldt i 2009 og de som 

gjelder nå, og vurdere dette og de kompliserende juridiske forholdene i saken nærmere.  Kan 

hende vil fylkesmannen vurdere saken og se nærmere på sine utsagn i saken blant annet på 

bakgrunn av de tidligere byggeregler som rådmannen viste til i sitt siste avsnitt i 

vurderingen i saksframlegget til sak 93/14: 

 

Rådmannen viser til at Anne Bang Lyngdal 23.6.09 brukte begrepet «søknad». 

Fylkesmannen har benyttet begrepet «søknad», trolig fordi fylkesmannen skriver om «hytte» 

som er noe annet enn «skogshusvære». Per juni 2009 måtte hytter (fritidsbebyggelse) 

behandles som søknad etter dagjeldende plan- og bygningslovs § 93, mens plan- og 

bygningsloven åpnet for at landbrukstiltak, eksempelvis skogshusvære, kunne håndteres 

etter meldingsordningen i plan- og bygningslovens § 81. Rådmannen antar at 

saksbehandlerne 25.6.09 gjorde en så enkel saksbehandling fordi melding etter § 81 var det 

normale for skogshusvære. Meldinger etter § 81 trengte ikke tillatelse etter § 93. Hadde 

man etter å ha sendt inn en melding etter § 81 ikke hørt noe fra bygningsmyndigheten innen 



3 uker, var det bare å sette i gang. I Ringerike kommune var det vanlig å svare innen 3 uker, 

det var vanlig å svare at meldingen var «akseptert». Svar på melding var ikke enkeltvedtak. 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å akseptere tiltakene til Anne Bang Lyngdal etter § 

81. 

 

Ved håndtering av en melding etter § 81 trengtes altså intet vedtak fra 

bygningsmyndighetens side, men det var vanlig at det ble gitt en skriftlig tilbakemelding om 

at meldingen ble akseptert, blant annet slik at tiltakshaveren fikk en skriftlig positiv 

dokumentasjon fra kommunen. I sak 93/14 har hovedkomiteen nettopp «akseptert» saken. 

 

Det virker til og med som om advokaten legger vekt på at en del av grunnlaget for dekning 

av sakskostnader skulle være at kommunen også har nevnt at hovedregelen er at det skal 

foretas nabovarsling. Når det så er angitt at det er langt til nabo og begrunnet at nabovarsling 

ikke skulle være nødvendig, har kommunen fraveket kravet om nabovarsling, noe 

rådmannen mener ikke tilsier dekning av sakskostnader.  

 

Rådmannen kan ikke se at de momenter som kommer fram i klagen tilsier at vedtaket 

10.10.14 i delegasjonssak 27/14 bør omgjøres, og anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen 

til følge.  Saken skal i så fall sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Trykte vedlegg: 

 
- Krav 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & CO DA om dekning av sakskostnader 

- Avslag 10.10.14 på krav om dekning av sakskostnader, delegasjonssak 27/14 

- Klage 23.10.14 på avslag på krav om dekning av sakskostnader 

- Saksframlegg til sak 93/14, dokument 12/5106-27 

- Saksprotokoll til sak 93/14 

- Melding 15.9.14 om vedtak i sak 93/14 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 

























































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/644-2   Arkiv: GNR 261/7  

 

GNR 261/7 - Klagebehandling på konsesjon på erverv av fast eiendom Else Katharina 

Astrup Petterøe 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det har ikke kommet fram nye forhold som tilsier at vedtaket fattet tidligere bør 

endres. Vedtaket fattet 21.08.2014 opprettholdes. 

2. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig 

avgjørelse. 

 

Sammendrag 
Det er tidligere søkt om konsesjon av skogeiendommen Jørgensholleia/Grefsrud på Holleia. 

HMA avslo konsesjonssøknaden pga. for høy pris. Vedtaket er påklaget. Rådmannen kan 

ikke se at det har kommet frem nye momenter i saken som tilsier at vedtaket bør endres. Det 

anbefales at vedtaket fra tidligere opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning 
Det vises til saksframlegg i sak 14/2257 (79/14 – HMA) vedrørende konsesjonssøknaden fra 

Else Katharina Astrup Petterø om kjøp av Jørgensholleia og Grefsrud g/b.nr 262/3 og g/b.nr 

261/7.  

 

Det er avtalt en kjøpesum på kr. 2.650.000,-. Hovedkomiteen fattet vedtak om at prisen er 

for høy i forhold til eiendommens avkastning da saken ble behandlet 21.08.2014.  

 

Konsesjon ble avslått. Søker har påklaget vedtaket og begrunner klagen med at 

rasjonaliseringseffekt ikke er tillagt stor nok vekt ved sammenslåing med egen eiendom og 

at det er foretatt mangelfull saksbehandling. 

 

 

Tidligere behandling 
Hovedkomiteen behandlet søknad om konsesjon i sak 79/14 i møte 18.08.2014 hvor det ble 

fattet følgende vedtak: 

 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

2009, avslås konsesjon til Else Katharina Astrup Retterøe for kjøp av eiendommene  

Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune. 



2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til konsesjonslovens kap 4. 

Forhold av betydning for om konsesjon skal gis, § 9 (særlige forhold for 

landbrukseiendommer) og anbefaler at konsesjonssøknaden avslås på grunn av for 

høy kjøpesum. 

 

Tidligere konsesjonsbehandling på samme eiendom 

Ottar Løvik ønsket i 2013 å kjøpe eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud av Statskog SF 

og søkte om konsesjon, hvor kjøpesummen ble satt til kr. 2.700.000,-. HMA fattet vedtak 

om å avslå søknad om konsesjon pga. for høy pris, sak i HMA 114/13.   

 
Ved denne konsesjonsbehandlingen ble det antydet at en pris på kr. 2.100.000,- var det 

maksimale som kunne aksepteres som konsesjonspris. Denne prisen er 35 % over takst på 

eiendommen. Selv den prisen kan ikke forsvares ut fra avkastningen av eiendommen i dag. I 

denne prisen er det lagt inn en risiko ved kjøpet, som det alltid vil være ved handel. Når det 

søkes om ny konsesjon må det foretas en ny, og konkret vurdering og man kan ikke uten 

videre «adoptere» disse betraktningene. 

 

Klagens innhold og vurdering 
Det er framsatt klage på avslag av konsesjon på eiendommen Jørgensholleia og Grefsrud. 

Klager, Else Katharina Astrup Petterø, begrunner klagen med at rasjonaliseringseffekt ikke 

er tillagt stor nok vekt ved sammenslåing med egen eiendom og at det er foretatt mangelfull 

saksbehandling. 

 

Rasjonaliseringseffekten  

 

Klager mener følgende momenter må tillegges større vekt; 

1. Kostnadsbesparelser ved å legge Jørgensholleia og Grefserud til Holleiaskogene Øst, 

Modum. Skogsbilveien som Jørgensholleia og Grefserud har rettigheter i kan 

benyttes av Holleiaskogene Øst og gi en økonomisk besparelse.  

2. Effekt av økt driftsstørrelse og mer rasjonelle hogster. Ved kjøp av Jørgensholleia og 

Grefserud vil Holleiaskogene Øst øke sin avvirkning med 300 m³ årlig. Beregnet 

gevinst vil være kr. 4.000,- pr. år. 

3. Effekt av lavere administrasjonskostnader. Her har kjøper beregnet besparelse på kr. 

9.000,- pr år. Denne besparelsen knytter seg til bl.a regnskapskostnader, 

IT/skogbruksplan, maskiner/utstyr, snøbrøyting, skogkultur og administrasjon av 

eiendommen. 

4. Effekt av økt virkespris på grunn av økt størrelse på leveranser. Ved å kunne levere 

volum over en gitt størrelse blir det utbetalt bonus til skogeier. 

 

I søknaden fra Astrup Petterø ble det hevdet at de ville få en rasjonaliseringsgevinst ved å 

legge Jørgensholleia og Grefsrud til sin eiendom i Modum. Denne er beregnet til å utgjøre 

kr. 550.000,-.  Denne gevinsten skal komme gjennom bruk av veinettet på Ringerike. Videre 

er det satt en årlig rasjonaliseringsgevinst på ca.kr. 21-25.000,-pr.år. Gevinsten referer seg 

til reduserte administrasjon, mer effektiv kulturarbeider, redusert driftsadministrasjon og 

bedre pris på tømmer på grunn av økt hogstkvantum. Gevinsten er basert på vurderinger ut 

fra antagelser om en forventet utvikling i skogbruket.  

 

Astrup Petterøe har oppgitt en gevinst ved å få tilgang til veinettet på Ringerike. Men har i 



sitt regnestykke ikke hensynstatt at for å få tilgang for eiendommen på Modum må det under 

alle omstendigheter kjøpes rettigheter eller leie av veianlegg, uavhengig av konsesjon. 

 

Når kommunen vurderer spørsmålet om konsesjon kan det tas hensyn til at 

konsesjonseiendommen skal legges til eksisterende landbrukseiendom, og det kan også 

godkjennes enn høyere pris enn om eiendommen ble solgt som en «selvstendig» eiendom. I 

følge Rundskriv M-3/2002 kan det legges til inntil 50 % av verdien om det oppnås en god 

rasjonaliseringseffekt av kjøpet. 

 

Brukes regelverket helt ut med 50 % tillegg for rasjonaliseringseffekten som tilleggsareal 

utgjør det kr. 775.5000,- utfra takst. Altså har kommunen tilgodesett en større 

rasjonaliseringsgevinst enn det Astrup Petterøe har lagt til grunn i sine regnestykker.  

Dette vil da tilsvare en maksimal pris på kr. 2.325.500,-.  

 

Taksten på Jørgensholleia og Grefsrud er på kr. 1.550.000,-. Kjøpesum i følge kjøpekontrakt 

er på kr. 2.650.000,-. Selv om klager har satt opp et regnestykke for hva som kan være 

antatte rasjonaliseringsgevinst, må kommunen forholde seg til 50 %-regelen. I dette tilfellet 

kan vi ikke se at det skal være særlige grunner som taler for at man bør regne en gevinst som 

er større enn disse 50 prosentene. 

 

Selv med et tillegg av rasjonaliseringseffekten ved at disse teigene legges til Holleiaskogene 

Øst i Modum anses prisen høy. Ut fra taksten kr. 1.550.000  og et tillegg på 50 % er en 

konsesjonspris i henhold til dagens lovverk kr. 2.350.000,-. Det vil si at kjøpesummen ikke 

forrenter investert kapital etter gitt rentekrav. Prisen er for høy til å være samfunnsmessig 

forsvarlig. 

 

 

Saken har fått mangelfull saksbehandling 

 

Det hevdes i klagen at saksbehandlingen er mangelfull som skyldes at skrivet som redegjør 

for prisvurderingen og rasjonaliseringseffekten ikke er vedlagt saken da den ble forelagt 

politisk behandling. Videre at salgsoppgaven for 2014 ikke er lagt ved, derimot at 

kommunen har tatt utgangspunkt i salgsoppgaven 2013. Skrivet om redegjørelse for priser 

og rasjonaliseringseffekt er oppført som dokument i saken, men har ikke blitt lagt ved som 

vedlegg i sakspapirene.  

 

Dokumentasjon på eiendommens tilstand ved behandling i 2013 var god. Skrivet som fulgte 

søknaden til Astrup var udokumentert. Det var derfor naturlig å bruke en dokumentert takst 

og framskrive den (dette er ikke uvanlig å gjøre i skogsammenheng). Det er for øvrig slik at 

skogens produksjonsevne (særlig på svake marker) forandrer seg svært lite på ett år. Når vi 

går igjennom dokumentasjonen viser det seg at salgsoppgaven for 2014-salget ikke er 

vedlagt den dokumentasjonen kommunen har fått tilsendt. Dette har imidlertid, etter 

rådmannens vurdering, ikke hatt noen stor betydning for rådmannens vurdering omkring 

hvorvidt prisen er samfunnsmessig forsvarlig. Da det er takst som legges til grunn for 

verdivurderingen, og at det ikke er uvanlig å fremskrive takster fra tidligere år. 

 

Det ble seinest sist høst (2013) søkt konsesjon på samme eiendom på nesten tilsvarende pris. 

På grunn av omstendighetene både i 2013 og i 2014 vil rådmannen påstå at saken er svært 

godt vurdert og på ingen måte mangelfull. 



                                    

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område).  

 

Juridiske forhold  
Det klages på vedtak gjort etter konsesjonslovens § 9, særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, 1. ledd, om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er lagt til grunn for avslag av konsesjon. 

 

Regjeringen har signalisert at Konsesjonsloven av 28. november 2003 skal fjernes. Saken er 

på høring. Med fjerning av loven faller priskontrollen bort. Overnevnte lov er fortsatt 

gjeldene og kommunen må forholde seg til dette lovverket inntil en endring eller fjerning 

skjer. 

 

Alternativer 
Dersom HMA ønsker å ta klagen til følge kan et alternativt vedtak se slik ut:  

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er av den oppfatning av at det er 

forhold som taler for at klagen bør tas til følge. 

2. Selv om prisen er i overkant høy, mener vi at vi i vår tidligere behandling ikke har 

lagt nok vekt på rasjonaliseringsgevinsten, og finner å kunne tillate en høyere pris 

enn det som er samfunnsmessig forsvarlig etter konsesjonslovens § 9. 

3. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir med dette konsesjon til Elsa 

Katharina Astrup Petterøe for kjøp av eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud 

gnr. 262/3 og gnr. 261/7 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Slik rådmannen vurderer det er det i klagen ikke kommet fram opplysninger som tidligere 

ikke er vurdert av kommunen i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.  

 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. 

 

Taksten på Jørgensholleia og Grefsrud er på kr. 1.550.000,-. Kjøpesum i følge kjøpekontrakt 

er på kr. 2.650.000,-. I følge Rundskriv M-3/2002 kan det legges til inntil 50 % av verdien 

om det oppnås en god rasjonaliseringseffekt av kjøpet. Selv med et tillegg av 

rasjonaliseringseffekten ved at disse teigene legges til eksisterende eiendom i Modum anses 

prisen for høy etter lovens bokstav. Ut fra taksten på kr. 1.550.000  og et tillegg på 50 % er 

en konsesjonspris i henhold til dagens lovverk kr. 2.350.000,-. Det vil si at kjøpesummen 

ikke forrenter investert kapital og er ikke «samfunnsmessig forsvarlig». 

 

Dersom kommunen velger å godta en høyere pris enn det som er «samfunnsmessig 

forsvarlig» vil dette i praksis bety at det ikke legges til rette for inntektsforhold og sosiale 

forhold som skaper stabile arbeidsplasser i landbruket. En samfunnsmessig forsvarlig pris er 

en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken (slik som rekruttering av aktive 

yrkesutøvere, langsiktig og god ressursforvaltning, inntektsmuligheter). Dersom disse 



målene skal nås er det nødvendig at prisnivået ikke er høyere enn det som er reelle 

avkastningsmuligheter på eiendommen. 

 

Med bakgrunn i skogens tilstand avspeiler ikke salgsprisen avkastningen skogen kan gi. 

Informasjon gitt i klagen er en presisering av opplysninger gitt i søknad. Den skoglige 

informasjon er ikke dokumentert, og rådmannen må derfor velge å forholde seg til 

framskrevet driftsplan vedlagt søknad fra 2013. I følge driftsplan, som viser 

bonitetsfordelingen på skogen, vil skogen med en tilnærmet normal hogstklassefordeling gitt 

et hogstkvantum på opp mot 570 kubikkmeter. Slik skogen er i dag vil hogstkvantumet de 

nærmeste 30 år ligge på ca. 100 kubikkmeter. Konsesjonslovens § 9 krever at prisen 

vurderes for å gi en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En pris på kr. 2.650.0000,- vil 

etter rådmannens syn, med bakenforliggende beregninger, ikke være en forsvarlig pris på 

eiendommen.  

 

Det anbefales at vedtaket i saken opprettholdes. 

 

Vedlegg 
 

Trykte vedlegg: 

1. Klage på avslag om konsesjon 

2. Oversiktskart 

3. Saksprotokoll (fra august 2014) 

4. Saksframlegg (fra august 2014) 

 

 

Utrykte vedlegg: 

5. Oversiktskart 

6. Driftsplankart fra 2013 

7. Søknad, datert 16.06.2011 

8. Kjøpekontrakt  

9. Salgsprospekt på eiendommen ved utlegging for salg i 2013 

10. Sakspapirer konsesjon 2013 

11. Skriv vedlagt konsesjonssøknad 

 

Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Fylkesmannen i Buskerud 

V/ Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 

 

 

         Oslo,  16. september 2014 

 

 

Klage på vedtak i Hovedkomiteen for miljø– og arealplanlegging den 18.08.2014, vedrørende  

søknad om konsesjon til erverv av fast eiendom GNR. 262/3 og 261/7 i Ringerike Kommune 

 

Det vises til epost datert 29. august i år der det, i vedlagt saksprotokoll fra møtet i Hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltning den 18.08.2014, fremkommer at vi har fått avslag på vår søknad om 
konsesjon til erverv av eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud (heretter benevnt Jørgensholleia). 
Vi legger til grunn at klagefristen på tre uker regnes fra tidspunktet da vi mottok denne eposten. 
 
Avslaget på konsesjonssøknaden begrunnes med at kjøpesummen på kr. 2.650.000 er for høy. 
Kommunen aksepterer kjøpers prisvurdering av skog med jakt og utleie av skogshusvære på kr. 
2.100.000, men bestrider de merverdier vi mener å oppnå gjennom rasjonaliseringseffekter ved kjøp 
av tilleggsareal. 
 
Etter å ha lest gjennom saksframlegget og de øvrige sakspapirene som er gjort tilgjengelige på 
kommunens nettside, mener vi at søknaden har vært gjenstand for mangelfull saksbehandling, og at 
vedtaket derfor er fattet på feil grunnlag. Vi reagerer særlig på at vedlegget til konsesjonssøknaden, 
der vi redegjør for vår prisvurdering, ikke ser ut til å være en del av sakspapirene. Samtidig gir 
saksframlegget en forenklet, og delvis feilaktig fremstilling av de rasjonaliseringseffekter vi mener vi 
kan oppnå ved å slå Jørgensholleia sammen med vår eksisterende tilgrensende eiendom. Vi påpeker 
videre at salgsoppgaven fra 2014 knyttet til den aktuelle kjøpskontrakten ikke er vedlagt. Derimot 
benyttes salgsoppgaven fra 2013 der prisantydningen er vesentlig lavere, og langt under de nivåene 
kommunen selv konkluderte med at er en akseptabel pris for eiendommen, ved sin behandling av 
konsesjonssøknad for samme eiendom da den ble forsøkt solgt første gang i 2013.  
 
En sammenslåing av eiendommene Holleiaskogene Øst og Jørgensholleia gir ypperlig arrondering, og 
representerer en god driftsmessig løsning. Vårt produktive areal og årlige tilvekst vil øke med ca. 
25%, fra 1.200 m3 til 1.500 m3. Eiendommenes kombinerte hogstklassefordeling tilsier at den økte 
tilveksten kan tas ut i form av økt årlig avvirkning nokså umiddelbart.  Vi har i vår prisvurdering 
argumentert for at en sammenslåing vil gi rasjonaliseringseffekter for den sammenslåtte 
eiendommen som vi har anslått til kr. 550.000. I saksframlegget hevdes det at disse ikke reelle. Vi er 
usikre på om dette kan bero på en misforståelse, ettersom det av saksframlegget kan virke som om 
saksbehandler har oppfattet det slik at størstedelen av rasjonaliseringseffekten oppnås ved at 
Holleiaskogene Øst får tilgang til skogsbilveier der Jørgensholleia har eierrett. Dette er ikke tilfellet. Vi 
presiserer derfor nedenfor våre vurderinger med hensyn til rasjonaliseringseffekter: 
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1. Kostnadsbesparelser 

Jørgensholleia har eierrett til skogsbilveien som kommer inn fra sør. Holleiaskogene Øst har ikke 
eksisterende eierandel i denne veien, men veien kan ha klar nytteverdi også for denne 
eiendommen, og har vært benyttet for utkjøring av tømmer fra Holleiaskogene Øst. Eiendommen 
har da måttet betale en leie i form av volum-avgift pr. m3. Dette har representert en veikostnad 
på størrelsesorden 15 kr/m3 mer enn om eiendommen hadde vært medeier i veien. 
Holleiaskogene Øst har vesentlige tømmervolumer det kan være aktuelt å kjøre ut over denne 
veien.  Dette er i størrelsesorden 3.000 m3. Nå kan vi ikke se bort i fra at en ikke uten videre vil 
kunne bruke denne veien for drifter fra arealer som tidligere ikke har vært knyttet til veien, uten 
å kjøpe seg inn med et større areal, men vi anser likevel dette som en fordel. Uansett vil dette 
utgjøre en begrenset del av den nabo-nytten en her oppnår.  Vesentlig viktigere er nytteeffekten 
for drift i Jørgensholleia, av å kunne bruke veien (Tjuventjernsveien) som ligger på kjøpers 
eiendom Holleiaskogene Øst, og som går opp mot Jørgensholleia. Denne er for store deler av 
Jørgensholleia det klart mest rasjonelle utkjøringsalternativet, og ble benyttet av Statskog senest 
i 2008. Det må i det minste være hevet over enhver tvil at dette representerer en fordel i forhold 
til en potensiell eier uten tilgrensende eiendom.  I våre beregninger utgjør disse fordeler en verdi 
på kr. 50.000 (av totalt kr. 550.000). 

 
2. Effekt av økt driftsstørrelse og mer rasjonelle hogster 

Holleiaskogene Øst har ressursgrunnlag for en årlig avvirkning på ca. 1.200 m3. Ved et tilkjøp av 
Jørgensholleia, vil avvirkningen kunne økes til 1.500 m3 pr. år. Økningen i areal og aktivitet vil 
bidra til økte stordriftsfordeler for den eiendommen en har fra før. Dette har vi i opprinnelig 
verdivurdering angitt til å være i intervallet (0 – 10 kr/m3). Når dette er angitt som et intervall, er 
det som en konsekvens av at det vil være effekter som en vil kunne ta ut i noe varierende grad, 
avhengig av markedsforholdene.  Det er imidlertid på det rene at entreprenører i dag opererer 
med en reell pris-differensiering av drifter avhengig av driftsforhold og størrelse. Det koster ca. 
kr. 20.000 å flytte hogstmaskin og lassbærer fra en drift til en annen, når en inkluderer tapt 
arbeidstid og kostnader til trailertransport. Teoretisk gir dette en forskjell i driftskostnad pr. m3 
på kr. 3,30 pr. m3, tilsvarende kr. 4.000 per år.   

 
3. Effekt av lavere administrasjonskostnader  

På en eiendom er det en del generelle administrasjonskostnader, som ikke direkte er knyttet til 
driftsstørrelsen. Dette er kostnader som regnskapsføring og revisjon, IT/skogbruksplan, maskiner 
og utstyr, snøbrøyting etc. I 2013 utgjorde disse kostnadene for Holleiaskogene Øst sin del kr. 
20.000. Rasjonaliseringseffekten per m3 ved økt driftsstørrelse fra 1.200 m3 til 1.500 m3 tilsvarer 
kr. 4.000 per år. 
 
Det er en vanlig akseptert norm at administrasjonsandelen av skogkulturkostandene tilsvarer ca. 
20%. Et normalt nivå for skogkultur på denne eiendommen vil være 10 % av brutto 
tømmerinntekt, som tilsvarer 50 – 60.000 kr/år.  20% av dette tilsvarer kr. 10-12.000. 
Rasjonaliseringseffekten per m3 ved økt driftsstørrelse fra 1.200 m3 til 1.500 m3, samt økt 
feltstørrelse for skogkultur, tilsvarer ca. kr. 2.000 per år.  
 
Det foreligger også en del administrasjonskostnader knyttet til avvirkning. Samlet 
administrasjonsarbeid med planlegging og oppfølging av et avvirkningsoppdrag vil være 1,5-2,0 
dagsverk, og representerer en kostnad på kr. 10-15.000 basert på gjeldene satser fra Norskog. 
Rasjonaliseringseffekten per m3 ved økt driftsstørrelse fra 1.200 m3 til 1.500 m3 tilsvarer ca. kr. 
3.000 per år. 
 
I sum utgjør rasjonaliseringseffekten på administrasjonskostnader ca. kr. 9.000 per år. 
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4. Effektav økt virkesprispågrunnav økt størrelsepå leveranser
Vedvirkessalgvil alltid et størrevirkespartiværemer attraktivt enn et mindre.Dette reflekteres
normalt i prisenen kanoppnå.Denseneretids konkurranseutviklingi virkesmarkedetbidrar til å
forsterke dette bildet. Tidenmed lik pris til alle uansett beliggenhetog leveransestørrelseer i
stor grad forbi, men vi har også tidligere hatt varianter av storleveransetillegg.I eksempelet
nedenfor fra vinteren2011var vi vitne til tilleggpå såmye som15 – 30 kr/m3 fra førstem3 for
leveranserstørreenn1.200-2.000m3.

Andre aktuelle virkeskjøperei distriktet har bekreftet muntlig at det også i dag er klare
prisgevinster å hente ved økt leveransekvantum,selv om nivået vil variere. Vi har i
verdivurderingenlagt til grunnen økt tømmerprispå 7-10 kr/m3, hvilket tilsvareren økt inntekt
påkr. 8-12.000,- perår.

Stordriftsfordelenebeskreveti pkt 2-4 beløper segtotalt til 21 -25.000 kr/år. Når denne effekten
kapitaliseresi samsvarmed regelverket i konsesjonsloven(4 % p.a) tilsvarer dette en verdi på
525.000 – 625.000 kr. Dette utgjør såledeshovedelementet i våre beregningerav verdien av
rasjonaliseringseffekter. Desynspunktersomsaksbehandlerfremmer i saksframleggetrundt pkt 1 er
derfor mindrerelevante.

Kommunenbehandlet i 2013 konsesjonssøknadfra en annen kjøper knyttet til erverv av samme
eiendom.Vedkommendekjøper hadde ikke annen landbrukseiendom,og kunne ikke dra nytte av
rasjonaliseringseffekter.Det ble det da fra kommunenssideargumentertfor at kr. 2.200.000var en
akseptabelpris i den gitte situasjonen.Vi finner det oppsiktsvekkendeat kommunenfaller ned på
sammepris nå. Slikvi forstår konsesjonslovenog LandbruksdepartementetsrundskrivM-3/2002 –
Priser på landbrukseiendommerved konsesjon med senerepresiseringer, er det anledning til å
innkalkulere rasjonaliseringseffekterved kjøp av tilleggsareal.Vi mener vi har gjort en grundig
vurderingav disseeffektene i samrådmed skogfagligerådgivere,innkjøpereav tømmer og lokale
entreprenører.

HolleiaskogeneØst har ved to tidligere anledninger avgitt betydelige arealer til Grønknuten
Naturreservat.Vårt overordnetemotiv for å kjøpeJørgensholleiaer å kompenserefor dette tapet av
produktivt areal. En større driftsenhet gir grunnlag for et stabilt, forutsigbart og bærekraftig
aktivitetsnivå.Ettersomvi kun benytter lokal arbeidskrafti forbindelsemed avvirkning,skogkultur,
veivedlikehold, vedlikehold av bygningsmasseosv, burde dette være av større betydning for
lokalmiljøetenn kjøpersbosted.

Virkemidler i tømmeromsetningen
Formål:

• Sikreriktig volumiht. salgsavtalene
• Stimuleretil økt konkurransekraft

� Utvikling: Økendekonkurransenærindustriog
påstørrepartier,individuell prising

� Tiltak Viken Skog
• Storpartileggetspisses
• Væretilstede,møtekunden

� >1.200m3/år(pr. org.nr):+ 15 kr/m3 fra 1.m3
� > 2.000m3/år:+ 30kr/m3 fra 1.m3
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Med dette klager vi på vedtaket den 18.08.2014, og ber om at saken tas opp til ny vurdering. Det 
anmodes om at alle relevante dokumenter, inkludert denne klagen, i denne omgang gjøres 
tilgjengelige som en del av saksdokumentene.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
Else Katharina Astrup Petterøe 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/2257-7  Arkiv: LBR 261/7  

 

Sak: 79/14 
 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 
261/7 RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

2009, avslås konsesjon til Elsa Katharina Astrup Retterøe for kjøp av eiendommene  

Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til konsesjonslovens kap 4. 

Forhold av betydning for om konsesjon skal gis, § 9 (særlige forhold for 

landbrukseiendommer) og anbefaler at konsesjonssøknaden avslås på grunn av for høy 

kjøpesum. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.08.2014: 
 
Viggo Elstad (Frp) fremmet følgende forslag (rådmannens alternativ forslag): 

 

1.  Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 

 2009, gis det ikke konsesjon til Elsa Katharina Astrup Petterø for kjøp av 

 eiendommene Jørgensholleia og Grefsrud, g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike 

 kommune. 

2.  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til konsesjonslovens kap 4. 

 Forhold av betydning for om konsesjon skal gis, § 9 (særlige forhold for 

 landbrukseiendommer) og anbefaler at konsesjonssøknaden avslås på grunn av for høy 

 kjøpesum. 

3.  Selger Statskog SF bes om å vurdere å dele eiendommen, slik at eiendommene g/b.nr 

 262/3 og g/b.nr 261/7 kan selges hver for seg og styrke eksisterende, tilgrensende 

 landbrukseiendommer. 

 

Avstemming: 
 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Elstads forslag, ble rådmannens forslag 

vedtatt mot 2 stemmer:  

 

Mindretallet besto av: Elstad (Frp) og Eskestrand (H).  

 

 
 

 



SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.:14/2257-4 Arkiv: LBR 261/7

SØKNAD OM KONSESJONPÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3OG
261/7RINGERIKE KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. Medhjemmeli konsesjonslovenav 28.november2003,medendringer i lov 19. juni
2009,avslåskonsesjontil ElsaKatharinaAstrupRetterøefor kjøpaveiendommene
Jørgensholleiaog Grefsrud,g/b.nr262/3og g/b.nr261/7i Ringerikekommune.

2. Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltningvisertil konsesjonslovenskap4.
Forhold avbetydningfor omkonsesjonskalgis,§ 9 (særlige forhold for
landbrukseiendommer)og anbefalerat konsesjonssøknadenavslåspågrunnav for
høykjøpesum.

Sammendrag

ElsaKatharinaAstrupPetterø,Heyerdahlsvei16,0777OSLOsøkeromkonsesjonpå
eiendommenJørgensholleiaog Grefsrudg/b.nr262/3og g/b.nr 261/7.Skogteigeneliggerpå
Holleia,Tyristrandmotdelettil Modum.SelgererStatskogSF.

Salgetgjeldersammeeiendomdetble søktkonsesjonfor og gitt avslagpå7. oktober2013,
sak114/13pågrunnav for høypris.

Det ernåavtaltenkjøpesumpåkr. 2.650.000,-.Det er tilnærmetsammekjøpesum,kr.
2.700.000,-,somi 2013,og prisener fortsattfor høyi forhold til eiendommensavkastning.
Rådmannenanbefalerat konsesjonikke gis.

Innledning / bakgrunn
KonsesjonssøknadengjeldereiendommenJørgensholleiaogGrefsrudg/b.nr262/3og g/b.nr
261/7.Salgetomfatterto teigersomligger nærhverandre.SkogteigeneliggerpåHolleia,
Tyristrandmotdelettil Modum.SelgererStatskogSF.

Salgetinnbefatter2 teigerpåtil sammen2645dekarskogi følgeGardskart.Dettefordeler
segpå91,5dekarhøybonitet,695,1dekarmiddelsog1297,2 dekarlav bonitet,samt307,4
dekarikke produktivmark.Det eroppførtet skogshusværemeduthuspåeiendommen.
Ståendekubikkmasseeroppgitt i prospektettil åvære10.890m³. I vedlagtprospektfra
søknadenomkonsesjon26.juni2013varståendevolum4030m³. Det eravsattenmiljøfigur
i skogen(bestand3) sombeslagleggeroppmot1.000m³ av ståendevolum.Skogeni det
bestandetkanikke hogges.Volum i hogstklasse4 og 5 eroppgitt til 3310m³ og samsvarer



godtmedoppgittvolumfra tidligeretakst.Prisvurderingen av skogensomer lagt til grunni
søknadenaksepteres.Prisenerberegnettil kr. 1.425.000,-.

Småviltjaktavar leid ut til TyristrandJFFframtil 31.12.2013.Storviltjaktavar utleid til
lokalt vald fram til 31.12.2013.Viltmyndigheteneer ikke varsletomat dettearealetutgårfra
godkjentvald ommåderforbetraktessomendel av vald 2, Tyristrand,Ringerike.

Påeiendommenerdetoppførtet skogshusværemeduthus.Denteknisketilstandener ikke
beskrevet.Dener i enslik standatdetleiesut. Verdienpåjaktenog utleieav skoghusvære
erberegneti søknadentil kr. 675.000,-.Detteerenpris somkanaksepteresi en
konsesjonsvurdering.

Eiendommenharskogsbilveierinn til skogteigene,somdener andelseierei. Veinetteti
teigenebestårstortsettav traktorveier.Fellesskogsbilvei erca.15km, fordelt påto
veianlegg.

Tidligere behandling
OttarLøvik ønsketi 2013å kjøpeeiendommeneJørgensholleiaog Grefsrudav StatskogSF
og søkteomkonsesjonmedbakgrunni kjøpekontrakthvorkjøpesummenble satttil kr.
2.700.000,-.Følgendevedtakble gjort av HMA:

«Vedtaki Hovedkomiteenfor miljø- ogarealforvaltning 07.10.2014:
Medhjemmeli konsesjonslovenav 28.november2003,medendringer i lov 19. juni 2009,
avslåskonsesjontil Ottar A. Løvikfor kjøpav eiendommene Jørgensholleiaog Grefsrud,
g/b.nr262/3ogg/b.nr261/7i Ringerikekommune.

Rådmannenvisertil konsesjonslovenskap4. Forhold avbetydningfor omkonsesjonskal
gis,§ 9 (særligeforhold for landbrukseiendommer)og konsesjonssøknadenavslåspå grunn
av for høykjøpesum.»

Beskrivelseav saken
Konsesjonslovens§ 9 angirsærligeforholdsomskalvurderesvedkonsesjonsbehandlingav
landbrukseiendommer.Disseer:

1. omdenavtalteprisentilgodeserensamfunnsmessigforsvarlig prisutvikling
2. omerverversformål vil ivaretahensynettil bosettingeni området
3. omervervetinnebærerendriftsmessiggodløsning
4. omerververenansesskikkettil å driveeiendommenpåenforsvarligmåte,og
5. omervervetivaretarhensynettil helhetligressursforvaltningog kulturlandskapet.

1. Prisen
Eiendommenesomskalervervesereid ogdrevetav StatskogSFsomendel avsin samlede
skogportefølje.Detteharmedførtatdetalt vesentligeav eldre produksjonsskog,
hogstmodenskogerhogd.Påståendeskogvil normaltværeenvesentligbidragsytertil
forrentningav investertkapital.

Selgersprisvurderingi førstesalgsrundei 2013var kr. 1.530.000,-.I vedleggtil
konsesjonssøknadener detsattoppenspesifisertprispåskog,jakt medhusværeogenpris
påbesparelservedå leggedisseskogenetil eiendomsøkerhar i Modumkommune.Skogog



jakt medutleieav skoghusværeer i søknadenoppgitttil kr. 2.100.000,-.Dettebeløpetkan
aksepteresi henholdtil konsesjonslovensbestemmelserom ensamfunnsmessigforsvarlig
prisutvikling, j.fr. § 9 leddnr. 1.

Kjøpekontraktenharenavtaltkjøpesumpåkr. 2.650.000,-. Til prisenpåskog,jakt og
hytteutleieer detlagt til engevinstvedtilgangtil skogsbilveier for g/b.nr101/1i Modum.
Gevinstenerberegnettil kr. 50.000,-.Det er regnetenrasjonaliseringseffekttil enverdi av
kr. 500.000,-vedå slåsammeng/b.nr262/3og g/b.nr261/77medg/b.nr101/1i Modum.
Dennegevinstener ikke reell.Rettighetenetil skogsbilveienesomdekkerg/b.nr262/3og
g/b.nr261/7gjelderkun disseeiendommene.Skalveienbenyttestil åbetjeneg/b.nr101/1i
Modummårettigheterervervesvedinnkjøpi veianleggene.Et slikt innkjøpi eksisterende
anleggvil beløpesegbetydeligesummer.

G/b.nr101/1i Modumharet oppgittarealpå12.877dekar.Rasjonaliseringseffektenavå
leggetil g/b.nr262/3ogg/b.nr261/77antaså væremarginal. I vedleggettil søknadener
ogsågevinstenoppgitttil åværefra kr. 0,- til kr. 10,-pr. m³ for avvirkningogpå
tømmerpris,samtengevinstpåkr. 0,- til kr. 5000,-pr år for skogkultur.Teoretisksettkan
detværeengevinstmedåfå enendastørreenhetenndagens12.877dekarmenmeddagens
driftsformog tømmeravsetninger detvanskeligå dokumentereenslik gevinstfor framtida.
Argumentermotdennegevinstenerusikkerhetrundtdrifts- og tømmerpriser,søkermå
kostevedlikeholdav langtmereskogsbilveier.

Omrasjonaliseringseffektensettestil kr. 100.000,-vil en få enverdipåeiendommenpåkr.
2.200.000,-.Dettesammenfallermeddenprisensomkunneaksepteresfor konsesjonforrige
gangdetblesøktomkonsesjonfor et årsiden.

2. Hensynettil bosettingi området
Jørgensholleiaog Grefsruder enskogeiendomutenboligbebyggelse.Boplikt er ikke aktuelt
for ervervav denneeiendommen.

Ved salgav eiendommenlokalt vil det indirektestyrke bruk og dermedbosetningi område.
Konsesjonssøker,Petterø,er bosatti Oslo.

3. Driftsmessigløsning
JørgensholleiaogGrefsruder i dageid av StatskogSFog drevet somendel av deres
eiendommer.Enhetenesomblir utskilt og solgtligger i nærhetenav hverandreogkan
betraktessomenenhet.Med enstørrelsepå2645dekarutgjør detteenrasjonellenhet.
Plasseringenavskogteigenemedstoravstandfra offentlig vei og skogenslave
produksjonsevnegjørenhetensomsådanmindrelønnsom.

Ved å leggedentil eksisterendeskogeiendommerkandetoppnåsenrasjonaliseringseffekt.

4. Søkersskikkethet
Konsesjonssøkerharikke i dagannenlandbrukseiendomi kommunen.Søkeransessom
skikkettil åeielandbrukseiendomut fra erfaringog virke.

5. Hensynettil helhetligressursforvaltningog kulturlandskap



Eiendommendetsøkeskonsesjonfor bestårav skogsmark.Skog vil bli drevetpå
tradisjoneltvis og medhensynlandskapspleie.Ut fra lovens bokstavville detværtgunstig
omeiendommenhaddeblitt lagt til ogstyrketbruk ogbosetning i nærområdet.

Et jordbruksmessigkulturlandskapfinnesikke påeiendommeni dag.

Forholdet til overordnedeplaner
I kommuneplanensarealdeler områdetavsattsomlandbruks-, natur-og friluftsområde
(LNF-område).

Juridiske forhold
Eiendommensomskalerverveserav enslik størrelseat kjøper måsøkekonsesjonetter
konsesjonsloven.

Dennyeregjeringenharsignalisertendringeri Konsesjonslovenav28.november2003,med
endringeri lov 19. juni 2009.Enav endringeneeropphevelse av priskontrollen.Overnevnte
lov er fortsattgjeldendeogkommunenmåforholdesegtil dette lovverket.

Prinsipielle avklaringer

Konsesjonslovenharsomformålå oppnået effektivt vernomlandbruketsine
produksjonsarealogeier-ogbruksforholdsomermestgagnlig for samfunnet.

Medandreordskalkonsesjonslovenforhindreat skogeiendommerselgesi jakt- eller
fiskeøyemedmen,fremmeyrkesutøveresomvil utnytteeiendommenpåetbærekraftig
økonomiskgrunnlag.Vedå akseptereenfor høykjøpesumvil dettemedføreat andre
skogeieresomønskertilleggsarealogeventueltnyeskogeiereikke haranledningtil å
investerei skogdaderett og slett ikke kanby såmyefor eiendommen.Det vil si at
kjøpesummenersåhøyat denikke forrenterinvestertkapital.

Dersomkommunenvelgerå godtaenhøyerepris enndetsomer«samfunnsmessig
forsvarlig»vil dettei praksisbetyatdetikke leggestil rettefor inntektsforholdogsosiale
forhold somskaperstabilearbeidsplasseri landbruket.Ensamfunnsmessigforsvarligpris er
enpris sombidrartil å realiseremål i landbrukspolitikken(slik somrekrutteringav aktive
yrkesutøvere,langsiktigog godressursforvaltning,inntektsmuligheter).Dersomdisse
måleneskalnåser detnødvendigat prisnivåetikke er høyere enndetsomer reelle
avkastningsmuligheterpåeiendommen.

Forholdet til andre skogeiere
Grunneierav g/b.nr268/1,3,626og257/4,advokatog budgiver Ole Klanderudharframsatt
enskriftlig klageovenforStatskogSFfor salgetav eiendommentil konsesjonssøker,
Petterø.Det hevdesat slageter i strid medkonsesjonslovens § 1 nr. 2 og 5, samt§ 9, ledd
nr.1,2, 3, 4 og5 ogvidere§ 11.

Klanderudmenerskogenharfor høypris,salgetivaretarikke landbruksnæringensinteresser
og hensynettil bosetning.Klagerhevderogsåat detteikke gir denbestedriftsmessige
løsningen,denhelhetligeressursforvaltningenog ivaretakelseavkulturlandskapet.



Klanderudfremmerpåstandomat StatskogSFmåomgjøresalgettil fordel for han.

Kommunenharingenrolle i Klanderudshenvendelsetil Statskog SF,menrådmannenmener
at deti dennesakener riktig å opplyseomdette.

Alternativer

Alternativt kaneiendommendelesslik at g/bnr. 262/3kanleggestil søkerseiendom101/1i
Modum.Disseeiendommeneharfellesgrense.Detteville kunnegi enrasjonaliseringseffekt
dadenneeiendommenkandrifts gjennomveinettettil 101/1i Modum.

G/b.nr261/7børdaselgestil annenlandbrukseiendomi området.Dettevil styrkedenne
enhetenog samtidiggi bedregrunnlagfor bosetningenlokalt.

Detteforutsetterat detikke giskonsesjon.StatskogSFsomselgermåsøkeromdelingav
eiendommeneog leggeeiendommeneut for salg.En noehøyerepris kandaaksepteresom
eiendommeneselgessomtilleggsarealtil eksisterendeeiendommerseparat.

Alternativt vedtakkanlydeslik:

1. Medhjemmeli konsesjonslovenav 28.november2003,medendringeri lov 19. juni 2009,
gis detikkekonsesjontil ElsaKatharinaAstrupPetterø for kjøpaveiendommene
Jørgensholleiaog Grefsrud,g/b.nr262/3og g/b.nr261/7i Ringerikekommune.
2. Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltningvisertil konsesjonslovenskap4. Forhold
av betydningfor omkonsesjonskalgis,§ 9 (særligeforhold for landbrukseiendommer)og
anbefalerat konsesjonssøknadenavslåspå grunnav for høykjøpesum.
3. SelgerStatskogSFbesomå vurdereå deleeiendommen,slik at eiendommeneg/b.nr
262/3ogg/b.nr261/7kanselgeshverfor segogstyrkeeksisterende,tilgrensende
landbrukseiendommer.

Rådmannensvurdering
EiendommeneJørgensholleiaogGrefsrud,g/b.nr262/3og g/b.nr261/7,ersamletenenhet
på2645dekarsomkanforsvareå væreenegendriftsenhet.I ogmedat detteeren
skogeiendomutenoppførtbolig er detikke pålagtboplikt.

Søkeransessomskikkettil å drive skogenpåenforsvarligmåte.

Medbakgrunni skogenstilstandi dagavspeilerikke salgsprisenavkastningenskogenkan
gi. Skogliginformasjonsomergitt i søknadener ikke dokumentertog envelgerå forholde
segtil framskrevetdriftsplanfra 2013.I følgedriftsplan, somviserbonitetsfordelingenpå
skogen,vil skogenmedentilnærmetnormalhogstklassefordeling gitt et hogstkvantumpå
oppmot570kubikkmeter.Slik skogener i dagvil hogstkvantumetdenærmeste30 år ligge
påca.100kubikkmeter.Konsesjonslovens§ 9 kreverat prisenvurderesfor ågi en
samfunnsmessigforsvarligprisutvikling.Enpris påkr. 2.650.0000,-vil etterrådmannens
syn,medbakenforliggendeberegninger,ikke væreenforsvarlig pris påeiendommen.

Det anbefalesikke å gi konsesjontil søkerpåoppgittevilkår.

Vedlegg



1. Oversiktskart
2. Driftsplankartfra 2013
3. Søknad,datert16.06.2014
4. Kjøpekontrakt,datert
5. Salgsprospektpåeiendommenvedutleggingfor salgi 2013
6. Sakspapirerkonsesjon2013
7. Rundskrivomkonsesjon- M2/2009

Lenker

Vedleggmedstjerneog lenkerer tilleggsinformasjonog trykkesikke i papirversjon.De
foreliggerpåIpadog kommunensinternettsider.Kontaktservicetorgetvedbehovfor
papirutskrift.

Ringerikekommune,31.07.2014

ToreIsaksen
rådmann

leder:Heidi Skagnæs

saksbehandler:Eiliv Kornkveen



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/595-1   Arkiv: GNR 280/1,3  

 

Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

 

 Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 

Inger Helene Oppen, Jongsstubben 9, 1337 Sandvika 

 

Sammendrag 
Søknad om deling og søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for LNF- 

område ble mottatt 08.01.2014. 

Merknad til deling av eiendom ble mottatt 29.06.2014. 

Saken er ikke oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette fordi innstillingen er 

negativ. 

 

Innledning / bakgrunn 
Rådmannen mottok 08.01.2014 søknad om deling av eiendom. For at det skal kunne gis 

tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge tillatelse til deling både etter 

Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Beskrivelse av saken 



Ann Heidi Bentzen søker om fradeling av et ubebygd areal på ca.1 500 m² til boligtomt. 

Arealet er skog som i dag er bevokst med kratt/mindre busker. Den omsøkte parsellen ligger 

ved Tutanrud som er et område med flere boliger i en liten klynge. Arealet grenser inntil 

vegen som er adkomst til disse eiendommene. 

 

Eiendommen Rognerud gnr. 280/bnr1 består ifølge Gårdskart av totalt ca. 2124 dekar, 

hvorav ca. 183 dekar dyrka mark, ca. 1805 dekar produktiv skog, og ca.135 dekar annen 

mark. Eiendommens areal ligger i hovedsak samlet med unntak av et mindre område som 

ligger vest for elva Begna. Både jord- og skogbruksarealet er lett tilgjengelig fra tunet på 

Rognerud. 

 

Rognerud er bebygd med «vanlig» gårdsbebyggelse og det finnes bl.a. våningshus, stabbur 

og driftsbygninger. Jordbruksarealet er bortleid. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

 

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området vest for fylkesvegen 

klassifisert som A-område (område med meget sterke landbruksinteresser) og området øst 

(kun skog) klassifisert som B- området (område med sterke landbruksinteresser). Fradeling 

kan kun unntaksvis anbefales i slike områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold 

er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 
-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

  

Juridiske forhold  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Jordlov: 

 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 



Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Andre saker på eiendommen 

Masseuttak: Det er igangsatt et arbeid med å regulere et område (som ligger på motsatt side 

av fylkesvegen) for uttak av grus og masser.   

- Status: Da saken var til behandling i HMA og formannskapet i 2013 ble planarbeidet 

vedtatt utsatt i påvente av kommuneplanarbeidet (hvor det bl.a. skulle lages en utredning om 

grus- og pukkressurser i kommunen). 

 

Ulovlig oppfylling: I sak 63/14 ble ulovlig fylling utført i 2013 tatt opp i HMA. Det er fattet 

vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Dette vedtaket ble påklaget og 

klagen ble ikke tatt til følge. Saken ligger nå hos Fylkesmannen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken 

sendes til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken for å kunne foreta en befaring eller å utsette den for å 

vurdere den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

 

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak 

om det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og søknad om 

dispensasjon datert 08.01.2014 til og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Den omsøkte delingen er ikke i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², jfr. Jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 280/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 280 bnr 1,3 med 

formål boligbebyggelse, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 



5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
Alternativ 2:  

HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

 

Alternativ 3:    

Selv om delingen ikke er i strid med hensynene som Jordloven skal ivareta er det ikke slik at 

man har krav på å få tillatelse til deling. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, ut ifra et prinsipp om likebehandling, mener at alle boliginnspill bør 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon, kan følgende fattes:  

 

1. Av hensyn til vern av arealressurser og landbruket mener Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning at etablering av nye boligtomter i LNF-områder må vurderes i 

forbindelse med kommuneplanrevisjon. 

2. Med bakgrunn i dette gis det ikke tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², 

jfr. Jordlovens § 12 og kommuneplanbestemmelsen § 2.1. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen har vurdert om delingssaken burde utsettes i påvente av en avklaring av den 

pågående saken om ulovlig masseoppfylling. Delingssaken er ikke direkte berørt av 

oppfyllingssaken, og bør derfor behandles uavhengig av denne. Rådmannen vil derfor ikke 

tilråde at saken utsettes med slik begrunnelse 

 

Vurdering etter Jordlov 
 

Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. 

  

Arealet grenser ikke direkte inntil dyrka jord. Det er ca. 90 meter fra eiendommen til 

nærmeste jorde (gnr. 52/1). For landbruket i området har det trolig lite å si om det skulle 

komme ett hus til i denne klynga. Dette siden den grenser opp imot veg, og siden det fortsatt 

er en «buffer» mot jordbruksarealet i vest. Delingen vil trolig kun medføre beskjedne drifts- 

eller miljømessige ulemper for omkringliggende landbruksvirksomhet. 

 

Siden parsellen ligger i et område med flere bolighus, vil fradelingen ha mindre betydning 

for opplevelsen av kulturlandskapet. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken er det fra et 



landbruksfaglig ståsted lite som taler sterkt imot, men det kan være at andre vurderinger i 

forbindelse med plan- og bygningsloven vil kunne gjøre seg gjeldende. 

 

Bosettingshensyn er ikke relevant i denne saken. 

 

Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

 

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk  

    

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 

 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål.  

 

Søker Ann Heidi Bentzen begrunner søknad om dispensasjon med blant annet: 

Ønsker oppmåling og fradeling av en boligtomt på Tutanrud. Ønsker dette på et område som 

ikke har noen landbruksverdi i dag, da den ligger inneklemt mellom 2 eksisterende boliger 

med grusvei på fremsiden og bekk på baksiden. 

 

Det er mottatt en merknad datert 29.06.2014 til søknad om deling av eiendom på Tutanrud  

fra nabo gnr 52 bnr. 9 Inger Helen Oppen Gundhus og Ellen Oppen. 

I brev datert 29.06.2014 vedrørende merknaden står det blant annet: 

Det forutsettes at en eventuell utskillelse av tomt på Tutanrud, tilhørende Rognerud gård, 

ikke på noen måte innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr52 bnr.9, blant annet ved at det 

også på 52/9 vil bli gitt tillatelse til utskilling av boligtomter. Det vil anses som 

forskjellsbehandling dersom dette ikke blir tatt til følge.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene 

ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Naturmangfoldloven er ikke vurdert. 

  

Rådmannens vurdering 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 

Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 

offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. 

   



Søker skriver i sin begrunnelse at området som søkes fradelt ligger imellom to eksisterende 

boligtomter og at arealene ikke har noen landbruksverdi i dag.  

Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. Rådmannen mener at i denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt lite 

som taler imot at det kan gis en tillatelse til deling etter Jordloven. 

Rådmannen mener at det er stor mulighet for at en fradeling vil skape presedens, og viser til 

at det i saken har innkommet en merknad. I merknaden påpekes det at det vil bli sett på som 

forskjellsbehandling hvis det gis tillatelse til fradeling i dette tilfellet og at de ikke får 

fradele boligtomter på sin eiendom. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene 

ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Konklusjon/anbefaling  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte 

fradeling ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan. 

 

Saksdokumenter: 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 07.01.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 07.01.2014. 

5. Merknad datert 19.01.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 13.01.2014. 

2. Diverse e-poster vedrørende videre håndtering av saken datert 28.05.2014. 

3. Brev(fra kommunen) forespørsel om merknad opprettholdes datert 13.06.2014. 

4. Brev, merknad opprettholdes datert 02.07.2014. 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler byggesaksavdelingen:Hans Otto Larsson 

saksbehandler landbrukskontoret: Lisa Helgesson 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/102-4   Arkiv: GNR 290/10  

 

GNR. 290/10 - SKAGNESSETERVEIEN 22 - FRADELING AV TOMT 
 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling av arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis ikke 

tillatelse til fradeling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², jfr. Jordlovens § 12. 

4. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

5. Hovedkomiteen stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommunens 

prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket og tillatelse til at det oppføres 

en kårbolig på eiendommen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 
Elsa og Agnar Tenold, Gråsteinveien 7, 3518 Hønefoss. 

 

Sammendrag: 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca 3 000 m² til bolig ved Vestre Bjonevann, Østre Ådal. 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen anbefale at det gis dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser eller tillatelse til deling. Det kan imidlertid foreligge 

grunner som tilsier at HMA kan vurdere om det kan være aktuelt å gjøre unntak fra 

retningslinjene om kårbolig og tillate at det oppføres kårbolig istedenfor. 

 

Innledning / bakgrunn: 



For at det skal kunne gis tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge 

tillatelse til deling både etter Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Beskrivelse av saken 
Elsa og Agnar Tenold søker fradeling av ca. 3 daa ubebygd areal fra skogbrukseiendommen 

290/10, Høghaug, til boligtomt. Skogseiendommen strekker seg fra Vestre Bjonevatnet og 

ned til E16 ved Sperillen i vest, omsøkt areal ligger på andre siden av Skagnesseterveien fra 

tunet på gården. Arealet består i dag av høybonitets skog. Boligtomten ønskes opprettet for 

at søkeres datter, Mona Tenold Lundemo, skal bosette seg der og gradvis overta drifta av 

gården, og at søkerne selv skal kunne flytte til gårdens våningshus. Søkerens argumenter at 

dette vil sikre videre drift av skogbruksarealene og opprettholde bokvalitet for begge 

generasjoner. 

 

Eiendommen Høghaug gnr. 290 bnr. 10 består i følge Gårdskart av totalt ca.1470 dekar, 

hvorav ca.1325 dekar er produktiv skog. Eiendommen er bebygd med våningshus og 

driftsbygninger ved Vestre Bjonevatnet. Våningshuset benyttes i dag kun som fritidsbolig. 

Inne på skauen er det registrert ei hytte uten atkomstvei. 

 

Omsøkt areal ligger i et område med lite bebyggelse. Det finnes helårsbolig på gården 

Persokrud nord for Høghaug, ellers er det noen hytter ned mot Vestre Bjonevatn.  

 

Forholdet til overordnede planer: 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som B-

område (område med sterke landbruksinteresser). Fradeling kan kun unntaksvis anbefales i 

slike områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold 

er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 
-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

 

Juridiske forhold:  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

Jordlov: 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 



miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 

Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Behov for informasjon og høringer: 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken 

sendes til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger: 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken til det foreligger  uttalelse fra fylkesmannen eller å utsette 

den for å vurdere den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

  

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak 

om det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer, til 

ny boligtomt til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 

hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 

000 m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til 

gnr. 190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. HMA er positive til søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 

290/10 med formål boligbebyggelse. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Alternativ 2: 



Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer til 

ny boligtomt, til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. HMA er positive til dispensasjon fra §2.1 i kommuneplanen selv om det er avvik fra 

kommunens prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket vedrørende 

oppsett av kårbolig på eiendommen. 

2. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. 

3. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling av kårbolig dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er 

negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Vurdering etter Jordloven: 
Eiendommen Høghaug består av en stor del lav- og middelsbonitetsskog. Omsøkt fradeling 

består av høybonitetsskog, og det kan således argumenteres for at dette ikke er den beste 

løsninga i forhold til vern av arealressursene. Likevel anses arealet som skal benyttes til 

boligtomt, som så lite at det ikke vil påvirke eiendommens inntektsgrunnlag i særlig grad.   

Fradelinga vil sannsynligvis ikke gi betydelige drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Det omsøkte arealet ligger på høybonitetsskog tvers over veien for tunet til eiendommen 

Høghaug. Plasseringen av boligtomta kan tenkes å gi noe driftsmessige ulemper i forhold til 

tilgang til skogbruksarealene, men disse ulempene vurderes til beskjedne, da det er tilgang 

til skogen langs hele Skagnesseterveien. Omsøkt fradeling anses likevel som uheldig i 

forhold til fremtidig bruk og avkastning. Dette vil være en fritt omsettelig boligeiendom 

plassert i umiddelbar nærhet til gårdstunet og kan være uheldig for fremtidig utnyttelse av 

eiendommen og arealressursene, og dermed også verdien av eiendommen.  

 

Hvis hensynene nevnt i Jordloven § 12 tredje ledd taler for avslag på delingssøknaden, åpner 

fjerde ledd for at man likevel kan gi tillatelse av hensyn til bosettinga i området. I denne 

saken vil fradelinga føre til etablering av ny boenhet i en del av kommunen som har en 

negativ befolkningsutvikling, og fjerde ledd kan derfor gjøre seg gjeldende. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken kan det etter en samlet 

vurdering ikke gis tillatelse til deling. 

 

Kårbolig ville fra et landbruksmessig synspunkt vært å foretrekke framfor fradeling av 

hensyn til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På denne måten hadde også 

bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt omsettelig boligeiendom. 

Eiendommen har et ressursgrunnlag som ikke åpner for kårbolig jfr. kommunens prinsipper 

og retningslinjer for kårboliger i landbruket. Søkernes begrunnelse for omsøkt fradeling taler 

likevel for at det er behov for kårbolig i dette tilfellet.  

 

 

Vurdering etter Plan- og bygningsloven: 



 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk     

 

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 
 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Søkers begrunnelser for søknad om dispensasjon vil ikke gi fordeler som er større enn 

ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Hvis alternativ løsning 2 blir valgt og kårbolig blir godkjent oppført vil det fortsatt være 

nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §2.1 da tiltaket ikke er i 

henhold til vedtatte retningslinjer for kårboliger og ikke i tilstrekkelig grad vil bli sett på 

som ledd i stedbunden næring. 

 

Naturmangfoldloven: 

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven §8, rådmannen 

har foretatt en utskjekk i Artsdatabankens artskart og i Ringerike kommunes egne i kart 

under Natur, artsdata. Det fremkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller 

nært truede arter på Norsk Rødliste for Arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper 

eller truede eller nært truede naturområder på Norsk rødliste for naturtyper. 

Det finnes heller ingen registreringer i Ringerike kommunes kart , utover beskrivelsen av 

hva jordsmonnet består av, som er morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke 

over bergrunnen. 

 

Det er heller ikke kommet frem opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne 

seg arter eller naturtyper i området for tiltaket som ikke er fanget opp av overnevnte 

registreringer. 

 

Dermed er det heller ikke påvist mulige negative effekter av tiltaket på mangfold. 

Kravet i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed 

oppfylt. 

I og med at mangfold ikke eller i liten grad berøres av tiltaket opprettelse av ny 

boligtomt/boligeiendom og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, er det 

ikke nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven 

§§ 9-12. 

 

Rådmannens vurdering: 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 

Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 



offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. Plasseringen er ikke sentral. 

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn Jordloven skal ivareta. I denne saken vurderes det at omsøkt fradeling er i strid med 

disse hensynene, og det anbefales ikke gitt tillatelse til deling.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt og er i strid med hensynene 

som Jordloven §12 skal i vareta. Videre anses ikke fordelene ved å gi dispensasjon å være 

større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Kårbolig ble i telefonsamtale med Jonny Lundemo, som sammen med Mona Lundemo 

ønsker å overta eiendommen og er oppgitt som kjøper av omsøkte tomt, nevnt som et mulig 

alternativ til fradeling av ny boligtomt. Rådmannen oppfattet de som positive til en slik 

løsning da det er deres intensjon å drive skogseiendommen og ta vare på eiendommen i 

framtiden. 

 

Konklusjon/anbefaling:  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte 

fradeling ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan og jordloven. 

 

Men, kårbolig vil være et alternativ som fra et landbruksmessig synspunkt ville vært å 

foretrekke framfor fradeling av hensyn til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På 

denne måten hadde også bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt 

omsettelig boligeiendom. 

 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 04.08.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 20.09.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 21.08.2014. 

 

 

 Ringerike kommune, 11.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 



saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

 





















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2150-1   Arkiv:   

 

NY BEHANDLING - PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KÅRBOLIGER I 

LANDBRUKET OG ØKT HARMONISERING MELLOM BRUKSSTRUKTUR OG 

EIENDOMSSTRUKTUR I LANDBRUKET   

  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 

søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 

a. Eiendommer med mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha 

konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 

b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et 

særlig behov for kårbolig. 

c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 

kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 

d. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 

 

2. Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig der 

kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 

miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 

driftsmessig behov for kårbolig. 

 

3. I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes utifra 

eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 

eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 

avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 

landbruksarealer og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som 

tilleggsareal til nærliggende landbrukseiendommer. 

 

4. Dersom kommunen ville vært positiv til en søknad om oppføring av kårbolig på den 

samme eiendommen, skal det ikke tillates fradeling av hensyn til mulig omgåelse av 

forbudet mot boligbygging i LNF-område og likebehandling av kommunens 

innbyggere. 

 

 



Sammendrag 
Rådmannen mener gjeldende prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket er et 

godt grunnlag for en faglig forsvarlig og lik behandling av slike saker.   

Det vurderes å være godt samsvar mellom kravene til oppføring og fradeling av kårboliger, 

samtidig som muligheten for å utnytte ordningen på en uheldig måte er liten. 

 

Innledning / bakgrunn 
For å få en helhetlig og mest mulig lik og forutsigbar behandling av søknader om bygging og 

fradeling av kårboliger i landbruket, utarbeidet miljø- og arealforvaltningen i 2011 

prinsipper og retningslinjer for behandling av slike saker.   Disse ble vedtatt av HMA i møte 

21.03.2011, sak 41/11. 

 

I forbindelse med HMA´s avslag på søknad om fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 i 

august 2014 (sak 81/14), ble rådmannen anmodet om å legge frem bestemmelsene om 

kårboliger til ny behandling.  

 

Avslaget på fradeling av kårboligen på gnr. 19, bnr. 2 er nå påklaget, og det synes derfor 

rimelig å fremme retningslinjene til ny behandling i forkant av klagebehandlingen.  

 

Beskrivelse av saken 

Landbruket har en tradisjon for at flere generasjoner bor på eller i nærheten av gården, ofte 

var dette en følge av behovet for bl.a. arbeidskraft.  De fleste kårboliger som er bygget de 

senere årene er ikke begrunnet i behovet for arbeidskraft, men trolig i større grad for å sikre 

kontinuitet i driften og kompetanseoverføring.  Det anses som viktig å opprettholde 

muligheten for to generasjoner til å bo på bruket da dette kan unngå at driften svekkes eller 

legges ned i forbindelse med gårdsoverdragelse. 

 

Kårbolig er en ekstra boenhet på landbrukseiendommer som gjerne bebos av kårfolket  (de 

tidligere eierne av landbrukseiendommen, som oftest foreldrene til dagens eier). I perioder 

hvor kårboligen ikke har kårfolk kan den leies ut. Den betraktes som en integrert og 

nødvendig del av eiendommens samlede ressurser. 

 

Dersom det søkes oppført kårbolig på landbrukseiendom krever dette søknad etter Plan- og 

bygningsloven, og en landbruksfaglig vurdering av behovet for en slik kårbolig på den 

aktuelle landbrukseiendommen. Dersom arealet berører dyrka mark trengs samtykke etter 

Jordlovens § 9 til omdisponering av dyrka mark. 

 

På årsbasis mottar Landbrukskontoret 5-10 henvendelser omkring bygging og fradeling av 

kårboliger. 

 

Rådmannen viser for øvrig til saksfremlegget i sak 41/11 som bakgrunn for forslaget til 

retningslinjer, som med enkelte mindre justeringer, ble vedtatt av HMA. I vedtaket ble det 

lagt føringer for sammenhengen mellom eiendommens størrelse og et antatt driftsmessig 

behov for kårbolig. 

 

Eventuell fradeling skal vurderes ut ifra eiendommens ressursgrunnlag/ driftsmessig behov 

og boligens plassering, og det legges opp til en restriktiv praksis når det gjelder fradeling av 



kårboliger i tunområdet, eller andre steder der det kan oppstå vesentlig risiko for drifts- eller 

miljømessige ulemper ved fremtidig drift.  

 

Hovedkomiteen peker også på at kommunen i enkelte tilfeller bør vurdere å stille krav om 

avvikling av landbrukseiendommen, dvs. dele fra og selge produktive arealer som 

tilleggsareal til naboeiendommer, som vilkår ved fradeling av kårboliger 

 

Er det behov for kårbolig? 
I etterkant av HMA´s diskusjon i forbindelse med sak 81/14, finner rådmannen det riktig å 

belyse nærmere, forhold knyttet til:  

- eiendommens størrelse og det driftsmessige behovet for kårbolig  

- blir bygging og senere fradeling av en kårbolig en omgåelse av forbud mot spredt   

   boligbygging i LNF-område? 

 
Eiendommens størrelse og det driftsmessige behovet for kårbolig: 

I vurderingen om hvorvidt det er behov for en kårbolig er hensynet til driften det sentrale. 

Det vil da være naturlig å legge til grunn eiendommens ressursgrunnlag og påregnelig 

driftsform. 

 

Det er ikke entydig at det driftsmessige behovet for kårbolig øker med størrelsen på 

eiendommen.  Ved intensive produksjoner, grønnsaker, bær, husdyr, m.m. vil det ofte være 

et større driftsmessig behov for kårbolig på en eiendom med 30 dekar jord enn på en 

eiendom med 100 dekar korn. Det vil imidlertid være svært krevende å gjøre oppføring og 

fradeling av kårboliger på en landbrukseiendom avhengig av driftsopplegget.  Eiendommens 

ressursgrunnlag må ligge i bunnen, og unntakstilfeller må behandles spesielt.   

 

En kårbolig er en ressurs som ligger til en landbrukseiendom, og som det av naturlige 

årsaker i perioder ikke vil være et driftsmessig behov for.  Det kan også hevdes at det ikke er 

et konkret og driftsmessig behov for en kårbolig dersom jorda leies bort, og driftsapparatet 

bygges ned. Dette er imidlertid ikke et holdbart argument for å dele fra en kårbolig.  

Generasjonsskifter skjer med jevne mellomrom, og kanskje har neste generasjon helt andre 

planer for drift av eiendommen, hvor kårboligen er viktig for å kunne gjennomføre disse.  

 

I tilfeller hvor kårboligen ligger i tunområdet, eller annet sted hvor en fritt omsettelig 

boligeiendom kan tenkes å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper for 

landbruksdriften, vil eiendommens størrelse være underordnet hensynet til driften.             

Det er stor forskjell på å ha leieboere i en kårbolig i tunområdet i perioder, og å ha en fritt 

omsettelig boligeiendom (som en ikke har råderett over) i nærheten av driftssenteret.  

 

Rådmannen anser de vedtatte arealgrensene for vurdering av det driftsmessige behovet som 

et godt utgangspunkt for en balansert behandling av søknader om oppføring og fradeling av 

kårboliger på landbrukseiendommer.   

 

En landbruksfaglig vurdering av hver enkelt sak vil i tillegg være nødvendig for å avdekke 

spesielle forhold som gir grunnlag for å dispensere fra retningslinjene. Slike saker bør som 

en hovedregel fremmes for politisk behandling.   

Også avslagssaker når det gjelder oppføring eller fradeling av kårbolig foreslås fremmet for 

politisk behandling.   



  

Mulig omgåelse av forbud mot spredt boligbygging i LNF-område: 

For å unngå at bygging, og senere fradeling av en kårbolig, blir oppfattet som en omgåelse 

av forbudet mot spredt boligbygging i LNF-områder, må det være samsvar mellom de krav 

som stilles for å få tillatelse til å oppføre og å dele fra en kårbolig.   

 

Før kommunen tillater fradeling av kårboligen på en eiendom, vil det være svært nyttig å 

tenke igjennom om vi ville vært positive til oppføring av en kårbolig på den samme 

eiendommen.  Dersom svaret er ja, må kommunen være varsom med å fradele kårboligen av 

hensyn til mulig omgåelse av forbudet mot boligbygging i LNF-område og likebehandling av 

kommunens innbyggere.   

 

Ved en evt. senere søknad om oppføring av ny kårbolig, kanskje på grunn av endret 

driftsopplegg etter eierskifte, kan kommunen vanskelig nekte oppføring av ny kårbolig på 

saklig grunnlag av hensyn til likebehandling i kommunens saksbehandling. 

 

Hvordan har retningslinjene blitt praktisert siden 2011? 

Siden retningslinjene ble vedtatt er det søkt om og gitt to tillatelser til oppføring av kårbolig 

på landbrukseiendommer.  Begge eiendommene hadde over 200 dekar fulldyrka jord, og 

ingen av disse hadde, eller har hatt, kårbolig fra før.  Begge sakene ble vurdert som kurante. 

 

Det er behandlet tre søknader om fradeling av kårbolig siden retningslinjene ble vedtatt.   

To av disse er relativt små eiendommer, ca. 30 dekar jordbruksareal, men søknaden ble 

avslått grunnet boligens beliggenhet.  Den ene av disse ble senere godkjent av HMA etter 

klage, det andre avslaget ble ikke påklaget. 

Den siste delingssøknaden gjaldt en større eiendom med 114 dekar fulldyrka jord.  Søknaden 

ble avslått av HMA grunnet boligens beliggenhet og eiendommens størrelse, da det ble 

vurdert å være et driftsmessig behov for kårbolig på sikt.  Dette avslaget er nå påklaget og 

fremmes for behandling i HMA. 

Også disse søknadene ble ansett som kurante ut ifra retningslinjene.   

 

I tillegg til de konkrete sakene har vi hvert år noen henvendelser som ikke kommer til 

søknad grunnet de signalene som ligger i eksisterende retningslinjer for behandling av 

kårboligsaker. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har i dag en liberal politikk i forhold til behovsvurdering knyttet til oppføring av 

kårboliger. Kan hende er kommunen også mer liberal enn hva som er tilrådelig ut ifra det 

reelle behov?  Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at resultatene av en slik politikk 

er positivt i bygdesammenheng ved at kommunen opprettholder noe som er en verdifull 

tradisjon, og at flere generasjoner kan bosette seg på et gårdsbruk. Imidlertid er rådmannen 

mer bekymret over at kommunen skal føre en liberal politikk knyttet til fradeling av 

kårboliger. Dette fordi det bidrar til en uthuling av regelverket og praksisen rundt kårboliger 

i landbruket, men også fordi dette etablerer nye, fritt omsettelige eiendommer i et landbruks-

, natur-, og friluftsområde (LNF) og at dette kan skape uheldige drifts- og miljømessige 

utfordringer. På lang sikt vil dette kunne bli til hinder for landbruksvirksomheten i 



Ringerike og utvikling av denne næringa i fremtiden. 

 

Som i landet for øvrig preges også landbruksstrukturen på Ringerike av stadig færre og 

større driftsenheter, og andelen leiejord er også høy. Rådmannen er av den oppfatning at 

kommunen bør ha som mål å etablere rasjonelle driftsenheter hvor det drives et aktivt 

landbruk. I de tilfeller der eier av en landbrukseiendom ønsker å dele fra kårbolig eller 

lignende, hvor eiendommen har et svakt arealgrunnlag og ikke er i aktiv drift, bør 

kommunen vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at eiendommen avvikles som 

landbrukseiendom. Dvs. at kommunen setter krav om at bygninger og tun skal deles fra 

landbruksarealer, og at jord, skog og utmark skal selges som tilleggsareal til nærliggende 

landbrukseiendommer. Dette vil kunne bidra til en harmonisering mellom bruksstruktur og 

eiendomsstruktur og sikre at jord holdes bedre i hevd og at inntektsgrunnlaget til 

landbrukseiendommer i drift kan sikres i fremtiden. 

 

Etter knappe 3 års praktisering av retningslinjene opplever rådmannen at retningslinjene 

skaper en god forutsigbarhet, og rettferdig behandling av søkerne, når det gjelder søknader 

om oppføring og fradeling av kårboliger.  

Retningslinjene er også et godt utgangspunkt for kommunen til å gi gode tilbakemeldinger 

på forespørsler, slik at «umulige» søknader kan lukes ut, til fordel både for søker og for 

kommunen.    

 

 

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg fra behandlingen i 2011 

2. Saksprotokoll frå behandlingen i 2011 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Åge Geir Hanssen 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 
Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 11/774-1  Arkiv: V00  

 
PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KÅRBOLIGER I LANDBRUKET OG 
ØKT HARMONISERING MELLOM BRUKSSTRUKTUR OG 
EIENDOMSSTRUKTUR I LANDBRUKET 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 
søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 

a. Eiendommer mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha konkret 
og driftsmessig behov for kårbolig. 

b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et 
særlig behov for kårbolig. 

c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 
kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 

2. Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig 
der kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 
miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 
driftsmessig behov for kårbolig. 

3. I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes utifra 
eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 
eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 
avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 
landbruksarealer som jord, skog og utmark og at det stilles krav om at 
landbruksarealene selges som tilleggsareal til nærliggende landbrukseiendommer. 

 
Bakgrunn for prinsippsak 
Kommunen mottar ofte henvendelser om bygging av kårbolig på landbrukseiendommer hvor 
dette ikke finnes fra før, samt søknad om fradeling av kårboliger. Det er ønske om en 
gjennomgang av kommunens praksis og prinsipper på dette området, slik at forvaltningen 
fremstår som helhetlig og forutsigbar for den enkelte søker, og at kommunen gjennom sin 
saksbehandling unngår prioriteringer som kan være uheldig for landbruksnæringa på sikt. 
 
 
Om kårboliger på landbrukseiendommer 
Landbruket har en tradisjon for at flere generasjoner bor på eller i nærheten av gården, ofte 
var en følge av behovet for bl.a. arbeidskraft. De fleste kårboliger som er bygget de senere 
årene er ofte ikke begrunnet i behovet for arbeidskraft, men trolig i større grad for å sikre 
kontinuitet i driften og kompetanseoverføring. Det anses som viktig å opprettholde 
muligheten for to generasjoner til å bo på bruket da dette kan unngå at driften svekkes eller 
legges ned i forbindelse med gårdsoverdragelse. 
 



Kårbolig er en ekstra boenhet på landbrukseiendommer som gjerne beboes av kårfolket (de 
tidligere eierne av landbrukseiendommen, som oftest foreldrene til dagens eier). I perioder 
hvor kårboligen ikke har kårfolk kan den leies ut. Den betraktes som som en integrert og 
nødvendig del av eiendommens samlede ressurser.  
 
Dersom det søkes oppført kårbolig på landbrukseiendom krever dette søknad etter Plan- og 
bygningsloven, og en landbruksfaglig vurdering av behovet for en slik kårbolig på den 
aktuelle landbrukseiendommen. Dersom arealet berører dyrka mark trengs samtykke etter 
Jordlovens § 9 til omdisponering av dyrka mark. 
 
På årsbasis mottar Landbrukskontoret ca 10-15 henvendelser omkring bygging og fradeling 
av kårboliger. 
 
Lovverk, nasjonale føringer og retningslinjer 
Jordlova av 12. mai 1995 har bestemmelser som gjelder eiendom som er eller kan nyttes til 
jordbruk og skogbruk. Slik eiendom kan ikke deles uten at det foreligger samtykke etter 
Jordlovens § 12. 
 
I rundskrivet M-4/2003 har Landbruksdepartementet vist til hvordan bestemmelsene i 
Jordloven skal tolkes og hvilke vurderinger som bør legges til grunn for delesaker etter 
Jordlovens § 12. Siden myndighet til å ta avgjørelse ble overført til kommunene i 2004 er 
det ikke gitt bindende retningslinjer for avveiningen mellom de ulike hensynene som gjør 
seg gjeldende, og det er kommunen som selv må trekke opp linjer for praksis og lokalt 
skjønn. Imidlertid vil overføring av avgjørelsesmyndighet ikke innebære endring i kravene 
som stilles til forsvarlig saksbehandling, ift. utredningsplikt, informasjonsplikt, og 
begrunnelse i vedtak. 
 
Landbruks- og matministeren har i brev til kommunene 25.06.2010 kommet med 
betraktninger rundt delingsbestemmelsene i Jordloven § 12, og har særlig belyst 
problemstillinger knyttet til økt harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur og 
fradeling av kårboliger. Når det gjelder harmonisering mellom bruksstrukturen og 
eiendomsstrukturen i landbruket fremgår følgende: [Det har skjedd en 
strukturrasjonalisering de siste ti årene som har medført en betydelig vekst i 
leiejordmarkedet. (…) Leiejord er et usikkert ressursgrunnlag å basere investeringer på i 
framtida. Mye tyder også på at leiejord ikke holdes i god nok hevd. Å skape økt 
harmonisering mellom eiendomsstrukturen og bruksstrukturen er etter min oppfatning en 
samfunnsinteresse av stor vekt som kan gi grunnlag for et delingssamtykke etter jordlovens 
§ 12. Saken må vurderes konkret på kommunalt nivå.] 
 
Videre fremgår følgende i forhold til kårboliger: [Utgangspunktet er at kårbolig ikke kan 
fradeles dersom denne er nødvendig av hensyn til driften av eiendommen. Det er i denne 
sammenheng viktig å minne om den utvikling som har skjedd i landbruket, og der behovet 
for kårbolig kan synes betraktelig mindre enn tidligere. Drifts- og miljømessige ulemper for 
resteiendommen og landbruket i området vil også stå sentralt i vurderingen. Kårbolig som 
ligger i tunområdet bør normalt ikke fradeles. Dersom kårbolig grenser til dyrka jord må 
det vurderes konkret om en slik fradeling vil medføre drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket, og om disse er av en slik karakter at deling må nektes.] 
 



Konkret og driftsmessig behov for kårbolig - Praksis i Ringerike kommune 
I vurderingen om hvorvidt det er behov for en kårbolig er hensynet til driften det sentrale. 
Det vil da være naturlig å legge til grunn eiendommens ressursgrunnlag og påregnelig 
driftsform. I de tilfeller det er husdyrproduksjon på eiendommen eller svært intensiv 
planteproduksjon (grønnsaker, veksthus el. lign) vil det normalt være behov for stor 
arbeidsinnsats. Følgelig vil det også være av betydning at man er bosatt i tilknytning til 
driftsenheten. 
 
For landbrukseiendommer hvor det har vært aktiv drift og hvor det dyrkede arealet har vært 
mer enn 20 dekar har kommunen i praksis vært lite restriktive i forhold til bygging av 
kårbolig på eiendommen. For eiendommer mindre enn 20 dekar fulldyrka jord, har 
kommunen gitt positivt svar ved søknad om fradeling i de tilfeller hvor forholdene har ligget 
til rette for det (kårbolig ligger ikke i tilknytning til gårdstun og beliggenheten vil ikke være 
til vesentlig drifts- eller miljømessig ulempe for landbruksvirksomheten). I noen tilfeller har 
man også godtatt fradeling av kårbolig på eiendommer med noe større arealgrunnlag. 
 
I enkelte tilfeller har det nok vært søkt om oppføring av kårbolig, i stedet for at det søkes om 
fradeling av boligtomt, siden det ofte har vært enklere prosess knyttet til etablering av 
kårbolig. Etter noen år har det da vært fremmet søknad om fradeling av kårbolig, med 
begrunnelse av at det ikke er behov for boligen til dagens drift.  
 
I de tilfeller hvor kommunen har gitt tillatelse til fradeling av kårbolig, har man ofte i 
vedtaket opplyst om at det ikke kan søkes om oppføring av ny kårbolig på eiendommen. 
Imidlertid vil behovet for kårbolig endre seg over tid, dette vil variere utifra driftsform og 
ikke minst brukers alder, og det er ingen ukjent problemstilling at det har vært søkt om 
oppføring av kårbolig på landbrukseiendom hvor det tidligere har vært bygget og fradelt 
kårbolig. Og på ellers like vilkår, kan ikke kommunen på saklig grunnlag nekte oppføring av 
kårbolig på landbrukseiendom dersom man skal sikre likebehandling i kommunens 
saksbehandling.  
 
Kulturlandskapet påvirkes også ved de prioriteringer som foretas i forhold til kårboliger. Det 
er nærliggende å tro at det er forskjellige vurderinger som legges til grunn for plassering av 
en kårbolig enn ved oppføring av en fritt omsettbar boligeiendom i et LNF-område. Dette 
har stor betydning for driften av landbrukseiendommen men også når det gjelder aktiviteten 
på den enkelte kårbolig/boligeiendom. 
 
For rene skogeiendommer vil det i svært liten grad foreligge et driftsmessig og konkret 
behov. Dette med tanke på skogens omløpstid og at aktiviteten i skogen ikke er betinget av 
”ekstra arbeidskraft” i samme grad som for eksempel husdyrhold. 
 
Aktuelle problemstillinger knyttet til kommunens vurderinger omkring kårboliger i 
landbruket: 

- Er det riktig å nytte arealgrunnlaget på eiendommen som et utgangspunkt for 
hvorvidt det er behov for kårbolig på eiendommen, og hvilket ”arealnivå” er det 
riktig å legge seg på? 

- Hvilke konsekvenser vil det kunne få av å ikke knytte behovet for kårbolig opp mot 
arealgrenser og drift på eiendommen? 



- Hvilke konsekvenser får en mindre restriktiv holdning til i større grad enn i dag å 
åpne opp for fradeling av kårboliger, hva skjer med eiendomsstrukturen og hvilke 
konsekvenser vil dette kunne få for kommunens tjenester og økonomi? 

- Hvor stor vekt skal det legges på personlige ønsker, og hvordan skal kommunen 
kunne sikre lik behandling og en forutsigbar forvaltning hvis subjektive forhold skal 
tillegges avgjørende vekt i spørsmål om oppføring eller fradeling av kårboliger? 

 
Økt harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur - 
Landbrukseiendommer i Ringerike 
 
De naturgitte forholdene for jordbruksproduksjonen i deler av Ringerike er blant de beste i 
landet. Ringerike kommune er en langstrakt og variert kommune, og det drives jordbruk fra 
60 moh. sør i kommunen og opp til 650 moh. i Vidalen. Ringerike er den største 
jordbrukskommunen i Buskerud (målt i jordbruksareal) og det samlede jordbruksarealet i 
dag er omtrent det samme som for 50 år siden.  
 
Utviklingen mot færre og større enheter har skutt fart etter som lønnsomheten i landbruket 
har avtatt. I tillegg har endringer i konsesjonslovgivningen bidratt til og vil også i fremtiden 
ha betydning for avskallingstakten. I Ringerike har avgangen aktive bønder vært på ca 3 
prosent de senere årene.  
 
Korn dominerer som produksjonsform, og nærmere 2/3 av det fulldyrka arealet i kommunen 
nyttet til kornvekster. Med den bruksstrukturen som finnes i Ringerike er det trolig 
vanskelig å få til en lønnsom drift med ren kornproduksjon. Leiejord blir derfor stadig 
viktigere, og de fleste som er aktive produsenter har som regel en betydelig andel leiejord i 
tillegg til eget areal. 
 
I søknadsrunden august 2010 om produksjonstilskudd i jordbruket var det 273 søkere til 
produksjonstilskuddsordningen i jordbruket. Med andre ord er drøye 700 
landbrukseiendommer ikke med i produksjonstilskuddsordningen. Dette gjør at Ringerike 
ligger over landssnittet når det gjelder andel leiejord. Dette kan til dels skyldes 
bruksstrukturen, men også fordi det er til dels god tilgang til på annet lønnet arbeid i 
distriktet. 
 
Mange eiendommer som søker om fradeling av kårboliger har lite ressursgrunnlag, hvor 
jordbruksarealet ofte har vært bortleid i en årrekke. Dette har medført at gårdens 
driftsapparat (bygninger, maskiner og redskap) ikke er vedlikeholdt og enkelte steder 
avviklet i sin helhet. På slike eiendommer er det rimelig å stille spørsmål om hvorvidt det vil 
bli aktuelt å gjenoppta landbruksproduksjonen på lang sikt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca 40 % av Ringerikes drøye 
1000 landbrukseiendommer 
er i størrelsesordenen  
5-19 dekar. 

 
  
Dersom kommunen mottar ønske om fradeling av eventuelle kårboliger på slike 
eiendommer bør kommunen vurdere hvorvidt det bør settes krav om at 
landbrukseiendommen avvikles, slik at produksjonsareler til jord og skog blir solgt til annen 
landbrukseiendom. Dette vil kunne bedre driftsgrunnlaget for de som er aktive, i tilllegg så 
kan man unngå at arealer går ut av drift eller ikke skjøttes.  
 
Aktuelle problemstillinger knyttet til kommunens vurderinger omkring økt harmonisering 
mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur i landbruket: 

- Er det riktig at kommunen stiller krav om avvikling av landbrukseiendom der denne 
er liten og ikke har vært i aktiv drift i lengre tid, dersom dette kan bidra til en økt 
harmonisering og redusere andelen leiejord i kommunen? 

- Hvilke fordeler og ulemper vil kunne oppstå dersom andelen leiejord i kommunen 
blir redusert? 

- Vil det kunne oppstå drifts- eller miljømessige ulemper for resteiendommen og for 
landbruket i området? 
 

 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen vil anbefale at kommunen har noen retningslinjer og prinsipper som ligger til 
grunn for kårboliger på landbrukseiendommer og økt harmonisering mellom bruksstruktur 
og eiendomsstruktur. Det er et ønske om at dette notatet skal danne grunnlag for en god 
diskusjon og at dette kan legges til grunn i saksbehandlingen knyttet til slike saker. 
 



Ofte kan det være formålstjenelig å knytte tiltak opp mot ulike størrelser, slik som antall 
dekar fulldyrka jord. Dette er svært greit å forholde seg til og vil også kunne sikre en viss 
likebehandling. I tillegg må det også foreligge en landbruksfaglig vurdering i hver enkelt 
sak. 
 
Kommunen har i dag en liberal politikk i forhold til behovsvurdering knyttet til oppføring av 
kårboliger. Kan hende er kommunen også mer liberal enn hva som er tilrådelig utifra det 
reelle behov? Rådmannnen er imidlertid av den oppfatning at resultatene av en slik politikk 
er positivt i bygdesammenheng ved at kommunen opprettholder noe som er en verdifull 
tradisjon, og at flere generasjoner kan bosette seg på et gårdsbruk. Imidlertid er rådmannen 
mer bekymret over at kommunen skal føre en liberal politikk knyttet til fradeling av 
kårboliger. Dette fordi det bidrar til en uthuling av regelverket og praksisen rundt kårboliger 
i landbruket, men også fordi dette etablerer nye, fritt omsettelige eiendommer i et landbruks-
, natur-, og friluftsområde (LNF) og at dette kan skape uheldige drifts- og miljømessige 
utfordringer. På lang sikt vil dette kunne bli til hinder for landbruksvirksomheten i 
Ringerike og utvikling av denne næringa i fremtiden.  
 
Som i landet for øvrig preges også landbruksstrukturen på Ringerike av stadig færre og 
større driftsenheter, og andelen leiejord er også høy. Rådmannen er av den oppfatning av at 
kommunen bør ha som mål å etablere rasjonelle driftsenheter hvor det drives et aktivt 
landbruk. I de tilfeller der eier av en landbrukseiendom ønsker å dele fra kårbolig eller 
lignende, hvor eiendommen har et svakt arealgrunnlag og ikke er i aktiv drift, bør 
kommunen vurdere hvorvidt det skal stilles krav til at eiendommen avvikles som 
landbrukseiendom. Dvs. at kommunen setter krav om at bygninger og tun skal deles fra 
landbruksarealer, og at jord, skog og utmark skal selges som tilleggsareal til nærliggende 
landbrukseiendommer. Dette vil kunne bidra til en harmonisering mellom bruksstruktur og 
eiendomsstruktur og sikre at jord holdes bedre i hevd og at inntektsgrunnlaget til 
landbrukseiendommer i drift kan sikres i fremtiden. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 04.03.2011 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler (utøvende): Heidi Skagnæs 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/774-2  Arkiv: V00   

 

Sak: 41/11 

 

PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KÅRBOLIGER I LANDBRUKET OG 

ØKT HARMONISERING MELLOM BRUKSSTRUKTUR OG 

EIENDOMSSTRUKTUR I LANDBRUKET 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 

søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 

a. Eiendommer mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha konkret 

og driftsmessig behov for kårbolig. 

b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et særlig 

behov for kårbolig. 

c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 

kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 

d. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 

 

 

2. Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig der 

kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 

miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 

driftsmessig behov for kårbolig. 

 

3. I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes utifra 

eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 

eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 

avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 

landbruksarealer og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som 

tilleggsareal til nærliggende landbrukseiendommer. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 21.03.2011: 

 

Tilleggs/endringsforslag fra Elsa Lill P. Strande (H) vedr.: 

 

Nytt punkt d: Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 

I siste setning punkt 3 sløyfes -----  som jord, skog og utmark. 

 

Avstemming: 

 

Punkt 1 a, b, c: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

          d:  P. Strandes forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

   Mindretallet besto av: Frp. 



Punkt 2:  Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 3:  Rådmannens forslag med endring av P. Strande, ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2741-2   Arkiv: K01 &18  

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbud  

 

Forslag til vedtak: 
 

HMA ser saken som et unntakstilfelle og gir Roger Odden tillatelse til bruk av ATV for 

persontransport fra Vikerseterveien og inn til hytte (gnr(296/1/15), jf Forskrift for bruk av 

motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 

 

Sammendrag 
Roger Odden søker om å få bruke en ATV med henger for å frakte en svært syk venn inn til 

sin hytte på Vikerfjell. Oddens venn har fått påvist sykdommen Amyotrofisk lateralsklerose 

(ALS), en uhelbredelig sykdom som angriper nervesystemet og fører til invaliditet og død. 

Odden ønsker at hans venn skal få komme på hytta si en siste gang.  

 

Beskrivelse av saken 
Rådmannen mottok søknad om dispensasjon fra motorferdsel fra Roger Odden den 

12.11.2014. Gjennom telefonkontakt orienterte Odden om hans behov for å kunne frakte sin 

venn inn på hytta si en siste gang. På grunn av Oddens venns sykdom, som utvikler seg 

raskt, ønsker Odden en tillatelse så snart som mulig. Da det ikke er snø på Vikerfjell enda, er 

det ATV med henger som er mest egnet for transport. Det er snakk om én tur/retur fra 

parkeringsplass ved Vikerseterveien, og ned til hytte med gnr 296/1/15. Kjøringen er tenkt å 

foregå langs eksisterende sti, og er ca 750 meter en vei. 

 

Juridiske forhold  
Ferdsel i utmark reguleres gjennom lov og forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag. I 

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag,  § 6 åpnes det for at 

kommunen kan gi tillatelse til kjøring ved unntakstilfeller, eller der søker kan påvise et 

særlig behov. 

 

Alternative løsninger 
HMA anser ikke saken som et unntakstilfelle, og gir ikke tillatelse til kjøring, jf Forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer de menneskelige aspekter som så spesielle og sterke i denne saken, at 

tillatelse til kjøring absolutt bør gis. En tur/returkjøring med en ATV gir minimale 

slitasjeskader. Når det i tillegg kjøres i eksisterende sti/trase, vurderer rådmannen at det vil 



gi minimale belastninger på både naturmangfold og miljø. Ved å gi tillatelse, kan man gi en 

alvorlig syk person en positiv hendelse i en ellers alvorlig og tung hverdag. 

 

 

Vedlegg 
1. Kart 

2. Søknad om dispensasjon 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 







Dette dokumentet mangler



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1568-1   Arkiv:   

 

KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER  

- VEDTAK AV HOVEDRAPPORT  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan. 

 

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i 

kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.  

 

3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor 

mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til 

andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt 

planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten 

for friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås 

avsatt til formål grønnstruktur. 

 

4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil 

fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne 

endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen, 

Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.  

 

5. Nordre og Søndre park består som parker. 

 

 

Sammendrag 
Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder rundt Hønefoss starta vinteren 2013 

med et vedtak om oppstart i formannskapet 12.03.13 (sak 35/13). Arbeidet er forankra i 

planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanen, som ble fastsatt i 

kommunestyret 20.06.13 (sak 76/13). 

 

Kartlegginga ble starta fordi rådmannen så at flere av de bynære friluftsområdene rundt 

Hønefoss var trua av nedbygging, eller andre tiltak som reduserer kvaliteten på 



friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. Dette ble også påpekt i en rekke 

høringsuttalelser fra frivillige organisasjoner og privatpersoner knytta til de konkrete 

planene i høringsperioden etter oppstart.  

 

Det er ønske om økt utvikling av Hønefoss, noe som fører til større areal som bygges ut til 

blant annet bolig- og næringsformål. Med en økt utvikling og økt fortetting av byen blir 

behovet for grønne lunger og turdrag større.  

 

Det foreslås at det vedtas at rapporten blir retningsgivende for kommuneplanarbeidet og at 

den innarbeides i plankart og bestemmelser. Et vedtak som foreslått vil fungere som et 

innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Et slikt innspill skal vurderes opp mot 

andre hensyn og interesser før det avklares hva som skal tas inn i forslaget til revidert 

kommuneplan. Alle A- og B-områder vil altså ikke nødvendigvis blir avsatt til grønnstruktur 

dersom forslaget til vedtak i denne saken vedtas.  

 

Beskrivelse av saken 

Bynære friluftsområder rundt Hønefoss er kartlagt og verdisatt. Det er ikke tatt inn andre 

hensyn eller interesser enn friluftsliv i arbeidet. Hensikten med arbeidet er hovedsakelig å 

sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt i saker der friluftsområdene vurderes nedbygd.  

Områdene er kartlagt, oppsummert, vurdert og klassifisert i en rapport. Områdene er 

klassifisert i fire områdetyper: A-, B-, C- eller D-områder, på bakgrunn av faglige 

verdivurderinger. A-områder er vurdert til å være de mest verdifulle områdene. 

Klassifiseringene er altså faglig begrunnet utfra de ulike områdenes verdi som 

friluftsområde, målt i egenskaper og bruk. For hver områdetype er det fastsatt retningslinjer 

for saksbehandling.  

 

Metodene som er brukt i arbeidet er beskrevet i rapporten, sammen med mulige feilkilder.  

 

Arbeidet og rapporten er retta mot saksbehandlere for støtte i saksbehandlinga, mot 

forslagsstillere som en del av kunnskapsgrunnlaget i planprosesser og mot publikum for 

informasjon om friluftsområdene. For hvert område vises også innganger og 

parkeringsmuligheter, med tanke på å veilede brukere. 

 

Forholdet til pågående revidering av kommuneplanens arealdel 

Det foreslås at det vedtas at rapporten blir grunnlag for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen, blant annet i arbeidet med å vurdere innkomne innspill. Videre foreslås det 

at retningslinjene tilknytta de ulike områdetypene vedtas som retningslinjer i bestemmelsene 

til kommuneplanens arealdel og at A- og B-områdene vedtas foreslått avsatt til formål for 

grønnstruktur på kommuneplankartet.  

 

Følgende områder inngår i A- og B-områdene: 

 A-områder 

- Hovsenga 



- Eggemoen 

- Hovsmarka/Børdalsmoen 

- Oppenåsen/Heggen 

- Petersøya 

- Schjongslund 

 B-områder 

- Tanbergmoen/Krakstadmarka 

- Hensmoen 

- Kilemoen 

- Hvervenmoen 

- Gullerudmarka 

 

Dersom forslaget til vedtak blir vedtatt, vil vedtakspunkt 2 og 3 fungere som innspill til 

arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Rådmannen vil gjøre vurderinger i 

kommuneplanarbeidet for å avklare hvor mange og hvilke områder som skal tas inn i 

forslaget til revidert kommuneplan. Friluftslivsinteressen må veies opp mot andre interesser, 

slik som næringsutvikling, boligutbygging og infrastruktur. Noen interesser vil kunne 

kombineres med friluftslivsinteressen, slik som kulturminner og biologisk mangfold. I 

tillegg vil helheten av grøntområder i Hønefoss og områdene rundt være avgjørende. Det vil 

bli fokusert på sammenhengende grøntdrag og på hvordan områder avsatt til grønnstruktur 

fordeler seg i og rundt byen. Dette for å sikre en fornuftig balanse mellom områder avsatt til 

grønnstruktur og områder som avsettes til utbygging eller andre interesser. Denne rapporten 

og forslaget til vedtak kan derfor ses på som en slags grovsiling av friluftsområdene på lik 

linje med grovsilinga av innspillene som er sendt inn, med unntak av at det ikke er tatt 

hensyn til andre interesser enn friluftlivsinteressen.  

 

Dersom det er ønskelig at ett eller flere konkrete områder ikke skal vurderes som område for 

grønnstruktur kan det/de aktuelle områdene tas ut av vedtaket. 

 

Når rådmannen legger fram forslag til revidert kommuneplan med kart og bestemmelser, 

kan det foreslås endringer av denne i forbindelse med politisk behandling og høring.  

 

Forholdet til igangsatte reguleringsplanprosesser 

I flere av områdene som er kartlagt er det igangsatt planprosesser. Dette gjelder Eggemoen, 

Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka. 

Arealene som omfattes av disse planforslagene vil ikke kunne bli avsatt til formål for 

grønnstruktur. Dersom det vedtas at et av områdene der det er igangsatt planprosess skal 

avsettes til formål grønnstruktur i kommuneplankartet, må det lages en avgrensing av formål 

for grønnstruktur som omfatter egna areal innafor områdeavgrensinga (eller tilstøtende til 

området) og utafor avgrensinga av planforslaget det arbeides med. En avgrensing i 

forbindelse med utarbeidelse av kommuneplankartet vil være nøyaktig. Avgrensingene i 

rapporten er foreløpige.  

 



I kartlegginga er områdenes verdi i dag kartlagt. Flere av disse områdene har derfor fått høy 

verdi, selv om det tas sikte på å regulere dem til andre formål. Det er derfor viktig å bevare 

det som er innafor eller tilstøtende til områdene som er kartlagt, og som er utafor de 

planlagte reguleringsplanavgrensningene, som et fragmentert friluftsområde. Det bør i hver 

enkelt sak vurderes om det skal opparbeides erstatninger for anlegg som går tapt, enten i 

restområdene eller i andre områder med potensiale.  

 

Spesielt tre av områdene som er kartlagt har potensiale til å erstatte områdene som er nevnt 

ovenfor. Gullerudmarka, Sørumsmarka og Oppenåsen er alle relativt store områder hvor 

tilrettelegging vil kunne gi en god friluftsopplevelse. I tillegg til disse tre er 

Almemoen/Nærstadmarka et område som har potensiale, men som ikke er kartlagt.  

 

Forholdet til parkene 

Nordre og Søndre park er ikke en del av kartlegginga og rapporten. De er ikke tatt inn i 

arbeidet fordi de allerede har status som park. Parkene er ikke regna som nedbyggingstrua 

eller som erstatningsområde for friluftsområder som er trua av nedbygging. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Noen av områdene er helt eller delvis avsatt til friområde i kommuneplanen. I disse 

tilfellene vil avgrensinga bli vurdert på nytt evt. videreført.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 35/13, at det skulle startes opp arbeid 

med kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss.  

 Kommunestyret fastsatte i møte 20.06.13, sak 76/13, planprogram for revisjon av 

kommuneplanen, hvor blant annet temautredning om friluftsområder var beskrevet. 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fikk i møte 19.08.13, sak 88/13 

(Referatsak D), en orientering om status i arbeidet. HMA uttalte seg som 

referansegruppe.  

 Rapport fra arbeidet ble lagt fram for endelig vedtak i HMA og i formannskapet i 

april 2014. Men 7. april vedtok HMA i sak 47/14 at saken utsettes til alle grunneiere 

er informert om arbeidet med kartlegginga i egne brev. Det ble på spørsmål fra 

rådmannen presisert at dette ikke skulle ses på som en ny høringsperiode.  

 

 

Prosess siden vedtak om utsettelse av vedtak 

Etter at vedtaket om utsettelse ble fattet i HMA har det blitt sendt brev til alle de omtrent 

400 grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble 

noen av områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut. 

Avgrensingene er likevel fortsatt foreløpige.  

 



Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av 

informasjonsbrevet.  

 

Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike 

områdetypene. Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre 

tilbygg, da formålet med retningslinjene er å hindre større utbygginger.  

 

Vurdering av innkomne innspill 

Innspillene omhandler avgrensning av områder, verdivurdering og utvalg av områder. Disse 

er vurdert, men ikke innarbeida i rapporten. Det er konkludert med at innspillene tas med 

inn i kommuneplanprosessen. Følgende vurdering er lagt til grunn for avgjørelsen om at 

behandlinga av innspillene utsettes til kommuneplanforslag foreligger:  

 Avgrensinger: Grunnet at nåværende avgrensinger er foreløpige er det ikke 

hensiktsmessig å endre disse på bakgrunn av enkeltinnspill utenom høringsperiode. 

Nøyaktige avgrensinger vil bli lagt fram i forslaget til nytt kommuneplankart, 

dersom det vedtas at områdene skal foreslås avsatt til formål for grønnstruktur. I 

etterkant av høringsperioden i kommuneplanprosessen vil disse innspillene og 

eventuelt nye innspill bli vurdert.  

 Verdivurdering: Verdivurderingene er gjort med bakgrunn i dagens situasjon. Det vil 

ikke foretas nye verdivurderinger av områdene i nærmeste framtid. Rådmannen 

mener at metoden som er brukt er tilstrekkelig.  

 Valg av områder: Det pekes på områder som burde tas ut fordi det er planlagt eller 

ønske om annen utvikling her. Eventuelle deler av områdene som omfattes av et 

igangsatt planarbeid skal ikke avsettes til grønnstruktur. Ved tilfeller der det er nye 

ønsker om utvikling av et areal innafor et av friluftsområdene vil dette bli en 

interessekonflikt som må vurderes i kommuneplanen, dersom det er sendt inn 

innspill om endra arealbruk for det aktuelle arealet. Dersom formålet i gjeldende 

kommuneplan er LNF (landbruk-, natur- og friluftsliv) har grunneier eller andre i 

utgangspunktet ingen rettigheter til å utvikle eiendommen.  

 

Vedlegg 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

1. Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport, september 2014 

a. Oversiktskart 

b. Verdivurderingstabeller 

c. Innspill innsendt i høringsperioden 

d. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter 

høringsperioden 

e. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen 



f. Resultater fra spørreundersøkelsen 

2. Protokoll fra HMA 07.04.14, sak 47/14 

3. Informasjonsbrev sendt grunneierne, datert 13.05.14 

4. Innspill innsendt som svar på informasjonsbrev 

5. Saksdokumenter kommuneplanrevisjon 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Sammendrag 

I 2013 har kommunen kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss. For å kartlegge 

ble det gjennomført befaringer, spørreundersøkelse blant brukere og sendt brev til aktuelle 

organisasjoner. Informasjonen som er kommet inn i høringsperioden har blitt plassert i 

verdivurderingstabeller. Arbeidet har ført fram til en klassifisering av områdene basert på 

nåværende verdi som friluftsområde. 

 

 

 

Klassifiseringer 

Sørumsmarka                                                        C 

Hvelven                                                                   C 

Bærenga                 C 

Tanbergmoen/Krakstadmarka                B 

Hovsenga                                                                   A 

Livmarka                                                                     C 

Eggemoen                      A 

Hovsmarka/Børdalsmoen                                       A 

Hensmoen                                                                 B 

Kilemoen                                  B 

Oppenåsen/Heggen                                                 A 

Rognerud                                                                   C 

Veienmarka                                                               D 

Prestmoen                                                                 C 

Hvervenmoen                                                           B 

Gullerudmarka                                                          B 

Sandtangen                                                                D 

Røsholmstranda                                                        D 

Petersøya                                                                   A 

St. Hanshaugen                                                         C 

Schjongslund                                                              A 
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Bakgrunn 

Kommunen som planmyndighet har myndighet etter flere lovverk som regulerer ulike virksomheter 

som påvirker friluftslivets rammevilkår. Kommunen har dermed ansvar for å tilrettelegge for 

friluftsliv gjennom arealforvaltninga. 
 

 

Rundt Hønefoss er det for tiden oppstart av flere store planer som tar sikte på endra arealbruk i 

områder som brukes til friluftsliv. I forbindelse med dette ser kommunen behov for en helhetlig 

oversikt og vurdering av disse områdene for å øke bevissthet rundt verdien av områdene. 
 

 

Kartlegging og verdisetting av bynære friluftslivsområder kan bidra til mer bevissthet i avgjørelser 

ved oppstart av planarbeid der friluftsområdene er aktuelle for annet formål enn friluftsliv, slik som 

boligbebyggelse og næringsaktivitet. Muligheten for bynært og bærekraftig friluftsliv er en viktig 

egenskap ved et nærmiljø, er helsefremmende og skaper bolyst. Målet er å bevare viktige 

friluftsområder uten å bremse utvikling innenfor boligbygging og næringsliv i kommunen. 
 

 

Friluftsliv er en viktig del av livet for mange av Ringerikes innbyggere, og brukes aktivt i 

markedsføringa av Ringerike som region. Friluftsliv er også et viktig ledd i arbeidet med folkehelse. I 

tråd med visjon 3 - "Folkehelsekommunen" i kommunens folkehelsemelding 2012-2030 (vedtatt 

21.02.13) ønsker kommunen å ta vare på og utvikle verdier i lokalsamfunnet, slik som bynære 

friluftsområder, sosiale møteplasser, turveier og gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at 

det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen (folkehelsemeldinga, målark 3, side 26). 
 

 

Arbeidet med kartlegginga er basert på disse nasjonale dokumentene: 

 St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet 
 

 St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 
 

 PBL § 3-1 f) - fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller (…) 
 

 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder – håndbok 25-2004, Direktoratet for 

naturforvaltning 

Formål 

Kartlegginga av friluftsområdene er igangsatt fordi kommunen ser at en stor andel av 

friluftsområdene rundt og i Hønefoss er trua av nedbygging. Både for Eggemoen, Kilemoen, 

Hensmoen, Petersøya og Hvervenmoen er det igangsatt planarbeid eller foreslått planer som vil 

kunne gjøre disse områdene mindre attraktive eller helt uaktuelle for friluftsliv. Det overordna målet 

for arbeidet er å sikre økt bevissthet i valg der friluftsområder vurderes nedbygd. For å oppnå dette 

må dagens verdi som friluftsområde synliggjøres.  
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Ved å plukke ut noen områder og be om innspill om områdene og bruken av disse, samt hvilke andre 

områder som burde vært med i kartlegginga, er målet å få god kunnskap om de ulike områdene. 

Kunnskapen skal brukes når en står ovenfor et valg der et av de kartlagte friluftsområdene vurderes 

nedbygd. Verdien av et friluftsområde er vanskelig å fastslå, mens verdien av alternativ bruk (for 

eksempel grusuttak eller næringsområde) er enklere å tallfeste. Denne kartlegginga prøver å beskrive 

verdien av å bevare området som friluftsområde. 
 

 

I utgangspunktet bør avgjørelser om hvordan et område skal brukes, tas i kommuneplanarbeid for å 

sikre en overordna og langsiktig planlegging. I 2013 ble arbeid med revidering av kommuneplanen 

starta, og en forventer vedtak av ny revidert kommuneplan i 2015. Resultatene fra denne 

kartlegginga er en del av kunnskapsgrunnlaget for revidering av kommuneplanen. 
 

 

I noen tilfeller vil kunnskapen vi har fått om områdene føre til at et område skjermes fra nedbygging 

fordi en vurderer verdien av området som friluftsområde til å være større enn verdien av tiltaket. Om 

dette avgjøres i det pågående kommuneplanarbeidet vil områder kunne settes av til ulike «grønne 

formål» i kommuneplanen, slik som grønnstruktur, naturområde, turdrag eller friområde. 
 

 

I andre tilfeller vil friluftsområdet bygges ned fordi verdien av tiltaket anses for å være større enn 

verdien av friluftsområdet. Dette kan bety at området blir mindre attraktivt eller helt uaktuelt for 

friluftsliv. Da vil kunnskapen fra kartlegginga kunne brukes til å se hvilke områder som kan erstatte 

området som bygges ned. Om et område brukes til lignende aktiviteter og har lignende egenskaper, 

slik som solforhold, avstand fra Hønefoss og muligheter for tilrettelegging, vil opparbeiding og 

tilrettelegging av dette området kunne være et avbøtende tiltak.  Tilretteleggingspotensial er et eget 

vurderingskriterium i kartlegginga. 
 

 

Et annet mål med kartlegginga er å samle sammen et materiale som kan brukes for å markedsføre 

friluftslivsmulighetene og friluftsområdene i kommunen. Dette er en del av arbeidet med å følge opp 

folkehelseloven og kan være en delfaktor for å trekke nye innbyggere til kommunen. 
 

 

Områdetyper 

Områdene er delt inn i fire ulike områdetyper. De ulike områdetypene beskrives nedenfor. Videre 

vises retningslinjer som skal legges til grunn ved all saksbehandling og arealforvaltning innenfor 

områdene som er klassifisert til å være A- B- og C-områder. Kommunens vedtatte «Grønn plakat» 

gjelder i tillegg til denne rapporten, da vurderingene er gjort på ulike grunnlag og utfyller hverandre. 

Det er ikke angitt spesielle retningslinjer for D-områdene. For disse vil det være det generelle 

hensynet til folkehelse og friluftsliv som gjelder. 
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A-områder 

Beskrivelse av områdetype 

A-områder har meget store friluftslivsverdier. Et A-område vil som regel være stort nok til at en kan 

gå eller løpe i over en time uten å bruke samme løype to ganger. Det bør vær lett tilgjengelig for 

mange uten å bruke bil, og det bør være tilrettelagt for flere aktiviteter, blant annet med et godt 

utbygd sti- og/eller løypenett. Et A-område er ofte i bruk hele året og av mange personer. 

 

Retningslinjer for saksbehandling 

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan, utover 

tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som 

friluftsområde. Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi 

som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi 

som friluftsområde bør alternativt område tilrettelegges. Tilrettelegging av alternativt område bør 

være gjennomført før verdien av A-området forringes. 
 

 

B-områder 

Beskrivelse av områdetype 

B-områder har store friluftslivsverdier. Et B-område bør være stort nok til at en kan løpe eller gå i en 

time uten å bruke samme løype to ganger. Områdene vil oftest ha godt utbygd sti- og/eller løypenett 

og være tilrettelagt for en spesiell aktivitet. Et B-område brukes av ganske mange personer og har 

potensiale for økt bruk. 
 

 

Retningslinjer for saksbehandling 

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan, utover 

tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som 

friluftsområde. Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi 

som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi 

som friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være ivaretatt. 

 

C-områder 

Beskrivelse av områdetype 

C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er ofte ikke tilrettelagt, men 

har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet. 
 

 

Retningslinjer for saksbehandling 

Konsekvenser tiltaket får for friluftslivet må vurderes grundig og avbøtende tiltak bør gjennomføres. 
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D-områder 

Beskrivelse av områdetype 

D-områder regnes ikke som friluftsområde. Områdene er enten ikke brukt til friluftsliv eller har slik 

størrelse og lokalisering at det ikke er aktuelt for daglig friluftsliv. Et slikt område kan likevel ha lokal 

verdi som rekreasjonsområde. 

 

Retningslinjer for saksbehandling 

Ut fra bakgrunnen for denne kartlegginga anses det ikke for å være nødvendig med egne 

retningslinjer for saksbehandling i disse områdene. 
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Oppsummering av områdene 

Under følger en beskrivelse av hvert område, områdets potensiale og forslag til tiltak som vil kunne 

forbedre området som friluftsområde, samt områdets klassifisering. På kartene er innganger til 

områdene markert med rød pil og eventuelle parkeringsmulighet er markert med blå P. Se vedlegg 1 

for oversiktskart og vedlegg 2 for verdivurderingstabeller. 
 

 

Sørumsmarka 

Beskrivelse av området: Sørumsmarka ligger vest for Hønefoss, mellom E16 og elva Sogna. Området er 

i hovedsak prega av skog og fulldyrka jord. Området måler ca. 3,3 km2 og er derfor egna til lengre 

dagsturer, men er ikke mye brukt i dag. Det er ikke et godt opparbeida stinett her og terrenget er til 

dels kupert. Sørumsmarka er lett tilgjengelig fra Hønefoss med sykkel. 

Potensiale: Det er usikkert om solforholdene er gode nok, men området har god beliggenhet, 

tilgjengelighet og størrelse. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Rydding av stier, skilting, informasjon om området. 

Sum verdivurderingstabell: 24 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området brukes til friluftsliv, men ikke er spesielt tilrettelagt for det.  Området har potensiale til å bli 

et område med mer verdi som friluftsområde. 
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Størrelse 3,6 km2
 

Områdetype Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Ukjent 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

4,6 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ikke tilrettelagt 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 
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Hvelven 

Beskrivelse av området: Området ligger ved bebyggelsen på Tolpinrud vest for Hønefoss, i 

gangavstand fra Søndre torv. Hvelven er et lite område som er best egna til ettermiddagsturer eller 

kortere turer. Området består av en flat høyde med utsikt mot Eikli og Storelva, og en rygg som 

strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres 

med bruk av Bærenga om vinteren (en skal ikke ferdes på innmark i vekstsesongen). Området er nær 

bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. Området brukes av barnehagen i nærheten og er 

tilrettelagt med lavvo. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: - 

Sum verdivurderingstabell: 35 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Områdets størrelse er avgjørende for at det ikke klassifiseres som B-område. 
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Størrelse 95 daa 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

2,7 km 

To mest vanlige aktiviteter Sykling og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Noe langs vei, ikke tilrettelagt 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 

 

Bærenga 

Beskrivelse av området: Området ligger øst for ridesenteret ved Tolpinrud, ned mot Storelva. 

Området er lite, og egner seg for korte turer om det ikke kombineres med andre områder. 

Ridesenteret er en aktiv bruker. Vinterstid kan området kombineres med Hvelven, via innmarka på 

Eikli gård (ikke i vekstsesongen!). Det er tett furuskog i området, og terrenget er relativt flatt. Det er 

et godt stinett i området, som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er 

verdifullt for de som bor nærmest. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av stier. 

Sum verdivurderingstabell: 29 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området er hovedsakelig brukt av ridesenteret. Områdets størrelse og begrensede bruk er 

avgjørende for at det ikke klassifiseres som B-område. 
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Størrelse 350 daa 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

2,9 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Privat parkering (ved ridesenteret) 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 
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Tanbergmoen/Krakstadmarka 

Beskrivelse av området: Tanbergmoen/Krakstadmarka ligger nært Hønefoss, men er litt utilgjengelig 

fordi Storelva renner mellom området og byen. Området kan fungere som korridor opp mot 

Ringkollen og Nordmarka. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og 

dagsturer her, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er det ikke 

merka stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger Pilegrimsleden sør for 

området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med god utsikt og mye historie. 

Potensiale: Med mer informasjon og bedre tilgjengelighet kan området bli mer attraktivt. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Det er flere utsiktspunkt i området som kan ryddes for å gjøre 

området mer attraktivt. Merking av stier og opparbeiding av parkeringsplasser. 

Sum verdivurderingstabell: 39 
 

 

Området er klassifisert til kategori B 

Området har potensiale og en god størrelse. 
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Størrelse 1,5 km2
 

Områdetype Turområde og del av grønnkorridor 

mellom Hønefoss og Ringkollen 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Mellom 5 og 10 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 5 og 10 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

3 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Nei 
Planstatus Delvis framtidig boligformål og delvis LNF i 

kommuneplan. Pågår arbeid med 

kommunedelplan og reguleringsplan hvor 

hovedformål er bolig er. 

Vernestatus Ingen 
 

 

 

 

Hovsenga 

Beskrivelse av området: Hovsenga er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. 

Hovsenga er et fint mål om en går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er 

tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er landskapet her 

unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: - 

Sum verdivurderingstabell: 55 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Godt tilrettelagt og svært tilgjengelig. 
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Størrelse 10 daa 
Områdetype Turmål, lite turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

2,7 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Etter arbeidstid ved Hov barnehage 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Båndlagt etter lov om naturvern i 

kommuneplan 
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Livmarka 

Beskrivelse av området: Livmarka er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken, 

øst i Hønefoss. Området består av krattskog og ligger inntil et område med dyrka mark. Landskapet 

er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området er fint for 

fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir større. Sommerstid er 

området mer begrensa. Området har en viktig funksjon som nærturområde for noen mennesker. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: - 

Sum verdivurderingstabell: 32 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området har begrensa størrelse og er lite tilgjengelig og kjent for de som ikke bor nært området. 

 

 

 

 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

18 

 

 

 

 
Størrelse 173 daa 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

2,5 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ikke tilrettelagt, boliggater 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 

 

 

 

 

 

Eggemoen 

Beskrivelse av området: Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er 

det breie stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid er det 

oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merka i runder på 5 og 10 km. Eggemoen er 

mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening. 

Potensiale: Området er allerede et foretrukkent område, og potensialet utnyttes godt. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan skiltes bedre, for eksempel med et oversiktsskilt 

med kart ved parkeringsplassen og i stikryss. Området kan gjøres mer tilgjengelig om det 

opparbeides gang- og sykkelforbindelse til og fra Hønefoss. Grunnet avstand er sykkel mest aktuelt. 

Sum verdivurderingstabell: 47 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Godt tilrettelagt og stort område. 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Størrelse 8 km2 (en del av Eggemoen ligger i 

Jevnaker kommune) 

Områdetype Turområde, treningsområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Mellom 15 og 20 km 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper 10 km 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 25 og 30 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

8,2 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Kjører bil hjemmefra 

Parkering Ja 
Planstatus Framtidig annet byggeområde i 

kommuneplan. Arbeid med 

områdereguleringsplaner med formål 

næringsbebyggelse i nesten hele området. 

Vernestatus Ingen. 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Hovsmarka/Børdalsmoen 

Beskrivelse av området: Hovsmarka og Børdalsmoen ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. 

Landskapet er lett kupert, med korte bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som 

brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss 

skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det. På 

Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere idrettslag til 

trening. Områdene sees i sammenheng til tross for at det noe forskjellig bruk. Begge områdene 

brukes mye. 

Potensiale: Hovsmarka/Børdalsmoen er nærturområde for store deler av Hønefoss, og kan erstatte 

andre nærturområder om nødvendig. For øvrig er området godt brukt og potensialet godt utnytta 

slik det er i dag. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Oversiktsskilt og merking av stier/løyper, samt noen benker vil 

kunne gjøre terskelen for å bruke området mindre. 

Sum verdivurderingstabell: 49 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. 

 

 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Størrelse 1,4 km2

 

Områdetype Turområde, treningsområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Under 5 km 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km (hovedsakelig Børdalsmoen) 
Lysløyper 2,5 km 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 5 og 10 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

3,9 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ja 
Planstatus Friområde, erverv og bygninger med 

særskilt allmennyttig formål i 

kommuneplan. Området er regulert i en 

detaljreguleringsplan og to 

områdereguleringsplaner. Formålene er 

friområde, boliger, idrettsanlegg, 

forretning/kontor/industri og industri. Det 

er igangsatt arbeid med en 

områdereguleringsplan til for industri. Det 

er i hovedsak områdene i sør og vest som 

ligger under disse planene. Plannr.: 155, 

259 og 343. Vernestatus Ingen 

Hensmoen 

Beskrivelse av området: Hensmoen ligger nord for Hønefoss, øst for Begna. Landskapet er 

forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, Storetjern og Vesletjern. I 

tilknytning til området ligger et grusuttak og et industriområde. Det er opparbeida turstier 

sommerstid som kan brukes med barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Det er 

ukjent hvorvidt området brukes til fotturer om vinteren. Hensmoen brukes i stor grad av folk som bor 

nær området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrensa. 

Potensiale: Området kan brukes av flere, men kan ikke erstatte større områder eller mer bynære 

områder. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved 

innfallsportene til området og parkeringsplasser. Opparbeiding av skiløyper. 

Sum verdivurderingstabell: 39 

 

 

Området er klassifisert til kategori B 

God størrelse og godt stinett som er tilrettelagt for barnevogn. 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

22 

 

 

 

 

 
 

 

 

Størrelse 2,5 km2
 

Områdetype Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 10 og 15 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

9,5 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ikke tilrettelagt, men muligheter flere 

steder. Ta hensyn til trafikk i 

industriområdet i arbeidstiden. 

Planstatus LNF, masseuttak og industri i 

kommuneplan. Arbeid med 

reguleringsplan for masseuttak er 

igangsatt i sør. 

Vernestatus Ingen 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

23 

 

 

 

Kilemoen 

Beskrivelse av området: Kilemoen er en furumo på motsatt side av Begna for Hensmoen. Kilemoen 

brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett kupert i forhold til de andre 

furumoene i Ringerike. I området er det skilta en 5 km lang tursti, i tillegg til andre, umerka stier. 

Området er mest brukt på barmark, det er lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er 

solforhold og utsikt begrensa. 

Potensiale: Området er mindre enn de andre furumoene, men har fin størrelse som nærturområde. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan tilrettelegges mer for vinterbruk. Skilt kan 

oppgraderes. 

Sum verdivurderingstabell: 34 
 

 

Området er klassifisert til kategori B 

Området har gode varierte stier og potensiale for helårsbruk. 
 

 

 

 



Ringerike kommune 
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Størrelse 1,9 km2

 

Områdetype Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 5 og 10 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

7 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Kjører bil 

Parkering Ja 
Planstatus Framtidig masseuttak og LNF i 

kommuneplan. Det er igangsatt arbeid 

med reguleringsplan med hovedformål 

masseuttak sør i området og med 

reguleringsplan for Ringerike vannverk 

nord i området. 

Vernestatus Ingen 
 

 

 

Oppenåsen/Heggen 

Beskrivelse av området: Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen 

er et tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av beboere i 

Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av tett skog. I området er det 

mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er fint for både kortere turer og lengre 

dagsturer. Det finnes kart over skiløyper og merka stier. Området er ikke tilrettelagt for 

funksjonshemmede. 

Potensiale: Området kan brukes av folk fra hele Hønefoss. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan gjøres bedre kjent. Stier bør ryddes etter 

tømmerkjøring. 

Sum verdivurderingstabell: 45 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Stort område, helårsbruk, godt utbygd sti- og løypenett. 



Ringerike kommune 
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Størrelse 12 km2
 

Områdetype Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Mellom 20 og 25 km 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Under 5 km 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 15 og 20 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

3,5 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ja, utenom skoletid 
Planstatus Idrettsanlegg, LNF og annet byggeområde 

i kommuneplan. Deler av området er 

regulert til golfbane og friområde, ellers 

uregulert. 

Vernestatus Ingen 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Rognerud 

Beskrivelse av området: Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite 

opparbeida turstier i området. Terrenget er lett kupert, og prega av hogst. Noen steder er det god 

utsikt over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp. 

Potensiale: Området har potensiale til å bli en utvidelse av Oppenåsen/Heggen om det stier 

opparbeides og skiltes. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Opparbeiding og skilting av stier, opparbeiding av 

parkeringsplasser. 

Sum verdivurderingstabell: 34 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området brukes til friluftsliv av folk som bor i nærheten, men er ikke spesielt tilrettelagt. 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

27 

 

 

 

 
Størrelse 1,8 km2

 

Områdetype Turområde, nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

8,8 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og sanking av bær og/eller sopp 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ikke tilrettelagt, men muligheter langs vei 
Planstatus LNF i kommuneplan. Det er ønske om å 

starte planarbeid for pukkverk. 

Vernestatus Ingen 
 

 

 

 

 

Veienmarka 

Beskrivelse av området: Veienmarka er et forholdsvis lite område nært Hønefoss. Området består i 

hovedsak av dyrka mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også som 

korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har gode solforhold. 

Området brukes mest til fotturer og sykling. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området som grønnkorridor mot større 

turområder kan være verdifullt. 

Sum verdivurderingstabell: 37 
 

 

Området er klassifisert til kategori D 

Området framstår ikke som friluftsområde, og får høy sum i verdivurderingstabellen hovedsakelig 

fordi det er sentrumsnært, har gode solforhold og fordi Veienmarka kulturminnepark ligger i 

området. 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Størrelse 290 daa 
Områdetype Nærturområde, grønnkorridor mot 

Oppenåsen/Heggen 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

2,9 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og sykling 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Utenom skoletid 
Planstatus LNF og delvis båndlagt etter lov om 

kulturminner i kommuneplan. Litt av 

området er regulert til kulturminnepark, 

men området er stort sett uregulert. 

Vernestatus Delvis båndlagt etter lov om kulturminner 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Prestmoen 

Beskrivelse av området: Prestmoen er en furumo som ligger et lite stykke sør for Hønefoss sentrum, og 

er fin for kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord. Området 

brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing. 

Potensiale: Prestmoen har potensiale til å bli mer brukt som joggeområde. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Skilting og merking av stier med km-opplysninger. 

Sum verdivurderingstabell: 29 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området er ikke spesielt tilrettelagt men brukes til jogging og fotturer. 
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Størrelse 870 daa 
Områdetype Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

7,8 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og «annen aktivitet» (3. mest svart 

er jogging) 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Kjører bil hjemmefra 

Parkering Noe langs vei, ikke tilrettelagt 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 

 

 

 

 

 

Hvervenmoen 

Beskrivelse av området: Hvervenmoen ligger nært Hønefoss og er et område som primært brukes til 

jogging og fotturer. Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett 

tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med furuskog. Det 

er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et nett for fotturer og jogging. 

Deler av stiene er merka som joggetrasé. Stier tråkkes opp om vinteren. 

Potensiale: Områdets potensiale utnyttes godt sommerstid, og er i minste laget for å anlegge 

skiløyper vinterstid. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av flere stier og innganger til området. 

Sum verdivurderingstabell: 37 
 

 

Området er klassifisert til kategori B 

Godt stinett og god størrelse for joggeturer og ettermiddagsturer. 
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Størrelse 656 daa 
Områdetype Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Mellom 5 og 10 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 5 og 10 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

3,2 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Kjører bil 

Parkering Etter arbeidstid 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Gullerudmarka 

Gullerudmarka var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området 

mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Gullerudmarka er 

tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som oppgis 

om Gullerudmarka er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra 

arbeidsgruppa. 
 

 

Beskrivelse av området: Gullerudmarka er et skogsområde øst for Hønefoss. Terrenget er variert, og 

området består av noe skog og noe dyrka mark. Det er en del opparbeida stier her til bruk sommerstid, 

men det er ukjent hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Bruken av 

området er ukjent grunnet at området ikke var med i spørreundersøkelsen i forbindelse med dette 

prosjektet, men da området ble etterspurt flere ganger er det grunn til å tro at bruken er relativt stor. 

Det finnes orienteringsposter i området. 

Potensiale: Gullerudmarka er et stort, tilgjengelig og variert område, og har derfor potensiale til å 

erstatte andre lignende områder. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området og skilting og merking av løyper. 

En utfartsparkering kan gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig. 

Sum verdivurderingstabell: 28 
 

 

Området er klassifisert til kategori B 

Stort område med godt stinett. 

 



Ringerike kommune 
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Størrelse 7 km2
 

Områdetype Turområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ukjent 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Mellom 10 og 15 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

5,9 km 

To mest vanlige aktiviteter Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen) 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen) 

Parkering Langs vei 
Planstatus LNF i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Naturreservat rundt Ultvedttjern, lov om 

naturvern (vises som avgrensing inni større 

avgrensing til høyre i kartet) 

Landskapsvernområde for Ultvedt, lov om 

naturvern (vises som større avgrensing til høyre i 

kartet) 

Verneområde Gullerudtjern, lov om naturvern 

(vises med avgrensing til venstre i kartet) 

 

Sandtangen 

Sandtangen var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området 

mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Sandtangen er 

tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som 

oppgis om Sandtangen er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra 

arbeidsgruppa.. 
 

 

Beskrivelse av området: Sandtangen er et område ved Begna nord for Hønefoss. Området ligger ved 

E16 langs Begna. Området brukes til blant annet bading, og det går en grusvei gjennom området. 

Området er lite. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. Området kan 

knyttes mot rasteplassen ved E16 og med tursti langs Begna. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Tilrettelegging for bading og informasjon langs E16. 

Sum verdivurderingstabell: 

 

Området er klassifisert til kategori D 

Området framstår mer som et friområde enn som et friluftsområde. 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
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Størrelse 36 daa 
Områdetype Bade/piknikområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Nei 
Opptråkka stier vinterstid Ukjent 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

5,3 km 

To mest vanlige aktiviteter Bading, piknik (ikke svar fra 

spørreundersøkelsen) 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen) 

Parkering På rasteplassen 
Planstatus Industri og friområde i kommuneplanen, 

regulert til friområde (343 Follum områdeplan) 

og friområde og industri (155 Hovsmarka) 

Vernestatus Ingen 
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Røsholmstranda 

Røsholmstranda var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området 

mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Røsholmstranda er 

tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som oppgis 

om Røsholmstranda er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra 

arbeidsgruppa. 
 

 

Beskrivelse av området: Røsholmstranda er et område nord i Tyrifjorden som i hovedsak brukes til 

bading. Stranda er svært langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranden mye brukt til 

bading, grilling mm. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda (dog med noe variert 

omfang av drift). Det er et rikt fugleliv her. I innspill fra høringsperioden er fotografering nevnt som en 

aktivitet i området.  Det er mulig å gå tur langs stranden og sørover langs vannkanten. På stranden er 

det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk som bade- og 

turområde. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Sanitæranlegg og parkeringsplasser kan rustes opp. Det bør 

settes ut flere søppelkasser. Opprustning til universell utforming-standard. 

Sum verdivurderingstabell: 38 
 

 

Området er klassifisert til kategori  D 

Området brukes mye av barnefamilier og er godt tilrettelagt for bading og parkaktiviteter. Det kan 

brukes som et utgangspunkt for en tur langs fjorden, men framstår mer som et friområde enn som et 

friluftsområde. 
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Størrelse 13 daa 
Områdetype Bade-/Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Ja 
Servering/kiosk Sommerstid 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

8 km 

To mest vanlige aktiviteter Bading, volleyball (ikke svar fra 

spørreundersøkelsen) 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Ikke svar fra spørreundersøkelsen 

Parkering Ja 
Planstatus Friområde i kommuneplan 
Vernestatus Ingen 

 

 

Petersøya 

Beskrivelse av området: Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor, 

men rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis skogkledt. Petersøya 

er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom byen, og brukes stort sett til fotturer 

og jogging. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk som turområde. 

Som turmål for piknik og friluftsaktiviteter kan området utnyttes mer. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Flere benker, en grill og informasjonsskilt om elva og biologisk 

mangfold kan øke områdets verdi. 

Sum verdivurderingstabell: 48 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Sett i tilknytning til Schjongslund er Petersøya er friluftsområde med svært store verdier. 
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Størrelse 46 daa 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

500 m 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ja 
Planstatus Friområde i kommuneplan, regulert til 

park, parkering og offentlige bygninger. 

Vernestatus Ingen 
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St. Hanshaugen 

Beskrivelse av området: St. Hanshaugen ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to 

sammenhengende hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng 

med Petersøya og Nordre park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene. Området er 

et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen. 

Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Rydding av kratt, benker 

Sum verdivurderingstabell: 39 
 

 

Området er klassifisert til kategori C 

Området er viktig for lek og terrenget er unikt i byen. Lite område. 
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Størrelse 28,5 daa 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

1 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og «annen aktivitet» (3. mest 

svarte er jogging) 

Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Nei, kun i gater 
Planstatus Friområde i kommuneplan, uregulert 
Vernestatus Ingen 

 

 

Schjongslund 

Beskrivelse av området: Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. 

Området er omkransa av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging og 

fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpassa fotball og friidrett. Det er 

gode parkeringsforhold, men området brukes mest av folk som går hjemmefra til området. Langs 

ytterkanten av området, ved elvekanten, går en sti som er merka for hver hundrede meter. Det er en 

blanding av skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsida av området. 

Potensiale: Områdets potensiale er godt utnytta med mange muligheter. 

Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer skilting og kart, både om området og om historien i 

området. Flytebrygge på badeplassen. Sammenhengende tursti langs elva i begge retninger. 

Sum verdivurderingstabell: 44 
 

 

Området er klassifisert til kategori A 

Tilgjengelig fra hele byen til fots og godt tilrettelagt. Brukes mye hele året. 
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Størrelse 186 da 
Områdetype Nærturområde 
Oppkjørte løyper vinterstid Ingen 
Opptråkka stier vinterstid Under 5 km 
Lysløyper Ingen 
Opparbeida turstier sommerstid Under 5 km 
Toaletter Nei 
Servering/kiosk Nei 
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs 

vei 

1 km 

To mest vanlige aktiviteter Fottur og jogging 
Mest vanlige framkomstmiddel til 

området 

Går hjemmefra 

Parkering Ja 
Planstatus Friområde i kommuneplanen. Regulert til 

friområde, offentlig eller privat 

tjenesteyting og idrettsanlegg. 

Vernestatus Ingen 



Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

41 

 

 

 

 

Metode 

Arbeidet har bestått av to deler. Første del besto av å samle kunnskap og informasjon om områdene. 

Andre del var en arbeidsperiode hvor informasjon ble satt i system og brukt til å verdivurdere 

områdene. 
 

 

Organisasjon 

Arbeidet med kartlegginga er organisert og utført av en administrativ arbeidsgruppe bestående av to 

personer. Arbeidsgruppa har rådført seg med miljø- og arealforvaltningen ved flere anledninger. 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har vært referansegruppe for arbeidet, og har fått 

statusrapport fra arbeidet til uttalelse underveis. 
 

 

Definisjoner 

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og 

naturopplevelse. Denne definisjonen er brukt i St. meld. nr 39, og brukes også i veilederen 

«Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (Håndbok 25-2004). For å tydeliggjøre avgrensinga 

mellom friluftsområder og områder der man «kan gå en tur», har vi i denne kartlegginga valgt å legge 

vekt på en kombinasjon av størrelse, tilrettelegging og nærhet til natur. 
 

 

Kunnskapsinnhenting - høringsperiode 

Høringsperioden ble arrangert i april 2013. I høringsperioden ble det sendt høringsbrev til aktuelle 

organisasjoner, foreninger og virksomheter, og gjennom oppslag i lokalavisa, kommunens nettsider 

og i eposter ble det distribuert en undersøkelse hvor alle innbyggere i kommunen ble oppfordra til å 

svare. 
 

 

I brevet ble prosjektet beskrevet, og mottakerne ble oppfordra til å komme med innspill som sier noe 

om hvor stor bruken er, hva områdene brukes til og hvem som bruker områdene. 
 

 

I spørreundersøkelsen fikk svarer velge opp til fem av de utplukka områdene, og fikk deretter 

følgende spørsmål om hvert av områdene som var valgt: 

 Hvor mange timer i måneden bruker du området? 

 Hvor mange ganger i måneden bruker du området? 

 Hvilken årstid bruker du området? 

 Hvilken aktivitet driver du med på området? 

 Hvordan kommer du deg til området hjemmefra? 
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På spørsmålet om årstid var det mulig å svare «Hele året», og på spørsmål om aktivitet var det mulig 

å gi flere svar. For oversikt over spørsmålene med svaralternativer, se vedlegg 5. 
 

 

Til slutt i spørreundersøkelsen ble det stilt et åpent spørsmål hvor det var anledning til å skrive 

utfyllende om spesielle egenskaper ved de ulike områdene, ønsker for tilrettelegging, forslag til 

andre områder som burde vært en del av kartlegginga o.l. 

 

Noen områder fikk høyere oppslutning enn forventet. Grunnen til dette antas å være engasjement 

for områder der lokalbefolkningen føler sterk tilknytting. 

 

Arbeidsperiode 

Etter at høringsperioden var gjennomført ble alle resultater og innspill samla og systematisert. 

Deretter ble verdivurderingstabellene fylt ut på bakgrunn av kunnskapen som var samla. Ut fra 

verdivurderingstabellen ble det beregna en sum. Denne summen og en vurdering av faktorer som 

ikke ble vurdert i verdivurderingstabellen avgjør om området kategoriseres som et A-område, B- 

område, C-område eller D-område. 
 

 

De ulike kategoriene innebærer følgende: 

A.   Omdisponering som forringer friluftslivsinteressen bør ikke forekomme. 

B.   Dersom ingen andre alternativer finnes bør det foretas grundige vurderinger av verdien 

området har som friluftsområde. 

C.   Kan omdisponeres etter grundige vurderinger av verdien området har som friluftsområde. 

D.   Regnes ikke som friluftsområde. 

 

Se kapittel med retningslinjer for saksbehandling for ytterligere detaljer. 

 

Feilkilder 
 

 Områdene som ble tatt inn i prosjektet ble valgt ut av kommunens administrasjon som et 

forslag. Det kan altså ha vært et mangelfullt eller for omfattende utvalg, noe som kan ha 

påvirka svarene i spørreundersøkelsen. 

 Gullerudmarka, Sandtangen og Røsholmstranda ble tatt inn i kartlegginga på et senere 

tidspunkt på grunn av tilbakemeldinger i høringsperioden. En har derfor ikke like mye 

kunnskap om disse områdene som om de som var med under høringsperioden. Kunnskapen 

er basert på uttalelser i spørreundersøkelsen og opplysninger fra referansegruppa. 

 For å begrense omfanget av spørreundersøkelsen ble det satt en begrensning på fem 

områder. Dette kan ha ført til at områder som blir lite brukt ikke fikk noen «stemmer» i 

spørreundersøkelsen fordi det var fem områder som ble mer brukt. 
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 Parker er ikke inkludert i prosjektet fordi de allerede har status som park og en forventer ikke 

at det legges utbyggingspress på dem. 

 I vurderingene er ikke graden av utbygging og tilrettelegging på stinett inkludert. Et område 

med en liten lysløype vil derfor få samme verdi som et område med lang lysløype. Derfor er 

dette vurdert ved siden av summen av verdivurderingstabellen. 

 Bruk (dagens bruk og potensiale for bruk) er gitt mer vekt enn naturverdier ved 

verdivurderinga av hvert område. Grunnen er at formålet med prosjektet er å kartlegge 

friluftsområder og ikke naturverdier. 

 Spørreundersøkelsen var lagt opp til et svar pr person, men det ble ikke lagt tekniske 

begrensninger for å sikre dette. Årsaken er at en ikke ønska å hindre personer som deler 

datamaskin å svare hver for seg. 
 

 

Prosess 

Oppstart av arbeid med prosjektet ble vedtatt i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

og formannskapet i februar og mars 2013. HMA la til vedtaket at HMA skal være referansegruppe for 

arbeidet. Høringsperioden ble starta 04.04.13 ved at det ble sendt ut brev til aktuelle myndigheter og 

organisasjoner, annonsering i Ringerikes blad og distribuering av spørreundersøkelse for brukere. I 

høringsperioden kom det ti innspill til arbeidet: 

 Lise Kihle Gravermoen 

 Miljøvernforbundet avdeling Hønefoss 

 Gudveig Skinnes Syse 

 Steinar Larsen 

 Pernille Bakkevig 

 Hønefoss og omegn hundebruksklubb 

 Harry Dahl 

 Ringerike O-lag 

 Fossekallen IL 

 Hønefoss barnehage 
 

 

Spørreundersøkelsen ble svart på 818 ganger. 
 

 

Frist for innsending av innspill og svar på spørreundersøkelsen var 26.04.13. I perioden mai til august 

ble informasjonen systematisert og satt inn i egenskaps- og verdivurderingstabeller for hvert område. 

En statusoppdatering ble lagt fram for HMA som referansegruppe i møtet 19.08.13. Følgende ble 

sagt i møtet: 

 Et område nord for Follum som kalles Sandtangen bør inn i kartlegginga som eget 

friluftsområde. Området har parkeringsmuligheter på rasteplassen ved E16. 
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 Informasjon om Gullerudmarka. 

 Ønske om at parkeringsplasser vises på kart over områdene og at det legges inn ønske om 

opparbeiding av parkeringsplasser for alle områdene på sikt. 

 Det ble stilt spørsmål ved Nordre og Søndre park, som ikke er med i kartlegginga. 
 

 

Utover disse tre punktene kom det ikke kommentarer til arbeidet eller utkastet, og en antok derfor 

at referansegruppa var enig i vurderingene som var gjort. 
 

 

I perioden etter at statusoppdateringa ble lagt fram for referansegruppa HMA og fram til at 

rapporten blir lagt fram for endelig vedtak har innspillene blitt tatt stilling til på følgende måte: 



 Sandtangen er tatt inn som eget friluftsområde og kunnskapen som foreligger er 

systematisert som for de øvrige områdene. 

 Informasjonen om Gullerudmarka er brukt i verdivurderinga. 

 Eksisterende parkeringsplasser er lagt inn i kartene og vises med P. 

 Områder som har status som park ble ikke tatt med som friluftsområder. 
 

 

En versjon av rapporten ble lagt fram for HMA i april 2014. HMA utsatte vedtaket og ba om at 

grunneierne i friluftsområdene skulle orienteres om arbeidet i eget brev. Det ble sendt brev til alle de 

omtrent 400 grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble noen 

av områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut. Avgrensingene er 

likevel fortsatt foreløpige.  

 

Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av 

informasjonsbrevet. Innspillene er ikke innarbeida i rapporten, men vil bli tatt med sammen med 

behandling av andre innspill i forbindelse med høring av forslag til revidert kommuneplan.  

 

Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike områdetypene. 

Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre tilbygg, da formålet med 

retningslinjene er å hindre større utbygginger.  

Vedlegg 

1.   Oversiktskart 

2.   Verdivurderingstabeller 

3.   Innspill innsendt i høringsperioden 

4.   Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter høringsperioden 

5.   Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen 

6.    Resultater fra spørreundersøkelsen 
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Sørumsmarka  
Sum vurderingstabell: 24 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen     Mange  X 

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig    Godt X 

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei    Ja X 

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X    Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Nei X       Ja   

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig    X God   



Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport  
Vedlegg 2  

 

4 
 

(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   

 

 

 

Hvelven 
Sum vurderingstabell: 35 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen X    Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei  X   Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd    X Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig    X God    

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

 X  Hele året   
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Bærenga  
Sum vurderingstabell: 29 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen X    Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt   

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra   

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei  X  Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei  X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

X   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X     Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X     Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig    X God   
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(gang- og sykkelvei)? 

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   

 

 

 

Tanbergmoen/Krakstadmarka  
Sum vurderingstabell: 39 

 

    1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten   X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X  Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X   Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X   

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig   X   God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei  X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   
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Hovsenga  
Sum vurderingstabell: 55 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten    X Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen     Mange X    

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig   X  Godt   

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei   X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei    Ja X   

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

  X Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig     God X  
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(gang- og sykkelvei)? 

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei  X   Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   

 

 

 

Livmarka  
Sum vurderingstabell: 32 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten X    Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X    Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X   Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X    Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd    X Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)? 

Dårlig     God X    

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   
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Eggemoen  
Sum vurderingstabell: 47 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei    Ja X   

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

  X  Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei  X  Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd    X  Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig X      God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X     Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei   X  Ja   

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   

 

 

 

Hovsmarka/Børdalsmoen  
Sum vurderingstabell: 49 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen X     Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X    Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei    Ja X  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

  X Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei  X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X    

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei  X  Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   
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Hensmoen 
Sum vurderingstabell: 39 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor X  

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen    X Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X   Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv)  

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

X   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X      Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X    Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig X     God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X     Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

 X  Hele året   

  

 

 

Kilemoen 
Sum vurderingstabell: 34 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten    X Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen X     Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X    Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X     Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei   X Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X     God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X     Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport  
Vedlegg 2  

 

18 
 

Oppenåsen/Heggen 
Sum vurderingstabell: 45 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv)   

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei   X Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig    X God   



Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport  
Vedlegg 2  

 

19 
 

(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei   X Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

 X  Hele året   

 

 

 

Rognerud 
Sum vurderingstabell: 34 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X    Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei   X Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig  X   God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X    Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   
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Veienmarka 
Sum vurderingstabell: 37  

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen    X Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X    Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv)   

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X   Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

X   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig    X God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X  Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   

 

 

Prestmoen 
Sum vurderingstabell: 29 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen     Mange  X 

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

Nei X   Ja  
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osv)   områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd   X  Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig  X   God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

  X Hele året   
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Hvervenmoen  
Sum vurderingstabell: 37 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra X   Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X      Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

X   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X   Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd    X Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig   X  God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X     Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   

 

 

 

Gullerudmarka 
Sum vurderingstabell: 28  

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor  X 

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen    X Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig    Godt X  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei    Ja X  

Solforhold, utsikt Mindre bra  X  Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X    Ja  
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jogging, bærplukking 

osv) 

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei    Ja X  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei     Ja X  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig  X   God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

   Hele året  X   
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Sandtangen 
Sum verdivurderingstabell: 20 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor  X 

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen     Mange  X 

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt   

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X    Ja   

Solforhold, utsikt Mindre bra    Bra X  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei X    Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

X 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei     Ja X  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd X    Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig  X   God   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei X   Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X     Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

   Hele året  X   

 

Røsholmstranda 

Sum verdivurderingstabell: 38 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten     Stor  X 

 

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen   X  Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei  X  Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra    Bra X  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei   X  Ja  
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Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X    Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt     

X   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei   X Ja   

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei  X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd X    Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig X    God   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei  X   Ja   

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei  X  Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

 X  Hele året   
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Petersøya 
Sum vurderingstabell: 48 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

 

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei  X  Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

 X  Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei  X  Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd     Inngreps-

fritt X 

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig     God X   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei    Ja X  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei  X  Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

X   Hele året   

 

 

 

St. Hanshaugen 
Sum vurderingstabell: 39 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten   X  Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig X   Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei   X Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter 

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

Nei X   Ja  
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jogging, bærplukking 

osv)   

gode alternative 

områder til?  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei X   Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt 

X    

   Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei X    Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X    Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

(gang- og sykkelvei)?  

Dårlig     God X   

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X    Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

   Hele året 

X 
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Schjongslund 
Sum vurderingstabell: 44 

 

  1 2 3 4 5 Ukjent 

Bruk  Hvor stor er dagens 

brukerfrekvens?  

Liten  X   Stor   

Opplevelseskvaliteter/

kunnskapsverdi  

Har området spesielle 

natur- eller 

kulturhistoriske 

opplevelseskvaliteter?  

 

Ingen  X   Mange   

Egner området seg i 

undervisnings-

sammenheng? 

Dårlig  X  Godt  

Har området et 

spesielt landskap? 

Nei X   Ja  

Solforhold, utsikt Mindre bra   X Bra  

Spesielle aktiviteter  

(for eksempel rulleski, 

rulleskøyter, 

barnevogn, rullestol, 

skyteanlegg, ridning, 

jogging, bærplukking 

osv) 

Er området spesielt 

godt egna eller 

tilrettelagt for en eller 

flere aktiviteter som 

det ikke finnes like 

gode alternative 

områder til?  

Nei   X Ja  

Variasjon i aktivitet Brukes området til 

flere ulike aktiviteter? 

Nei  X  Ja  

Tilrettelegging/ 

informasjon på stedet/  

fasiliteter  

Er området tilrettelagt 

for bruk av 

funksjonshemmede?  

Ikke 

tilrettelagt    

 X  Høy grad 

av tilrette-

legging  

 

Er det fasiliteter som 

parkering, toalett, 

servering osv? 

Nei  X  Ja  

Informasjonsskilt 

og/eller merka stier? 

Nei X   Ja  

Inngrep  Er området 

inngrepsfritt?  

Utbygd  X   Inngreps-

fritt  

 

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten 

god fra Hønefoss 

Dårlig     God X   
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(gang- og sykkelvei)?  

Er området lett 

tilgjengelig med 

offentlig transport? 

Nei   X Ja  

Finnes det 

informasjon om 

turmulighetene i 

aviser, bøker, på 

internett eller 

lignende? 

Nei X   Ja  

Sommer- og/eller 

vinterbruk 

Brukes området 

sommer eller vinter 

eller hele året?  

Sommer 

eller vinter  

 X  Hele året   
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Kort vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter 

høringsperioden 
 

I høringsperioden ble flere områder foreslått tatt inn i kartlegginga. Tre av disse områdene ble tatt 

inn i kartlegginga, og 13 områder ble ikke tatt inn i kartlegginga. Nedenfor er områdene som ikke ble 

tatt inn presentert kort med stikkord fra omtale i innspill/fra spørreundersøkelsen, samt med 

begrunnelsen for hvorfor området ikke er tatt inn i kartlegginga. 

 

 Ved Riperbakken og Teglverksveien (gbnr 45/283 . 45/249 – 45/267). Bruk hele året. Aking, 

ski, ballek, sklier. 

 

Vurdering: Ett av mange små områder som kan ha lokal verdi, men som ikke tas inn i 

rapporten. Ikke karakter som friluftsområde. Bør vurderes i revidering av Grønn plakat. 

 

 Sørgefossen. Kulturhistorie fra 1600-tallet til 1900-tallet. Fottur, sykling og rasting, bading. 

 

Vurdering: Ett av mange små områder med litt avstand til byen som kan ha lokal verdi, men 

som ikke tas inn i rapporten. 

 

 Hvalsmoen og Helgelandsmoen. Ønsker for tilrettelegging: rastebord, tilrettelegge 
rullestol. 
 
Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.  
 

 Nordre park 

 

Vurdering: Parker er ikke inkludert i prosjektet fordi de allerede har status som park og en 

forventer ikke at det legges utbyggingspress på dem.  

 

 Ringkollen 

 

Vurdering: Godt kjent, tidligere utreda, verna gjennom omfattende lovverk.   

 

 Hønsand. Badeplass 

 

Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.  

 

 Vikerfjell 

 

Vurdering: Ikke bynært. 

 

 Sti fra Ringveien til gangbro over jernbanen ved Tolpinrud. Brokar-rester og stabbesteiner. 
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Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.  

 

 Lundstadfossen nedafor Austjord. Foto, fiske, padling, korte turer med rast. 

 

Vurdering: Ett av mange små områder med litt avstand til byen som kan ha lokal verdi, men 

som ikke tas inn i rapporten.  

 

 Stavhella 

 

Vurdering: Området er svært begrensa og anses ikke for å være et friluftsområde, men kan 

linkes til området «Tanbergmoen/Krakstadmarka».  

 

 Heradsbygda (mellom Tryms vei og Heradsbygdveien, gbnr 56/103) 

 

Vurdering: Ett av mange små områder som kan ha lokal verdi, men som ikke tas inn i 

rapporten. Ikke karakter som friluftsområde. Bør vurderes i revidering av Grønn plakat. 

 

 Aurenhaugen – nybegynnerorientering, trening. Har potensiale, parkering er en 

begrensning i dag.  

 

Vurdering: Relativt lite område i forhold til avstand fra byen. Lite informasjon å hente om 

området.  

 

 Harehaugen 

 

Vurdering: Området er tilknytta Aurenhaugen. Selve Harehaugen er svært begrensa.  
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Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen 

 
I perioden 4. april til 26. april 2013 var spørreundersøkelsen tilknytta kartlegginga av de bynære 
friluftsområdene tilgjengelig. Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge bruken av de ulike 
friluftsområdene. Spørsmålene i undersøkelsen varierte, avhengig av som ble svart. Første spørsmål 
var følgende: 

Vi vil nå vite hvilke av følgende friluftsområder du bruker. Du kan velge opp til fem områder. Om 

du er usikker kan du se kart her.  

Sørumsmarka 

Hvelven 

Bærenga 

Tanbergmoen/Krakstadmarka 

Hovsenga 

Livmarka 

Eggemoen 

Hovsmarka/Børdalsmoen 

Hensmoen 

Kilemoen 

Oppenåsen/Heggen 

Rognerud 

Veienmarka 

Prestmoen 

Hvervenmoen 

Petersøya 

St. Hanshaugen 

Schjongslund 

Jeg bruker ingen av disse områdene 

 

Personer som svarte at de brukte ett eller flere av områdene fikk følgende fem spørsmål for hvert 

område: 

 

Hvor mange timer i måneden bruker du området? 

0-1 timer  
1-2 timer  
2-4 timer  
Mer enn 4 timer  
 

 
Hvor mange ganger i måneden bruker du området? 

1-2 ganger  
2-8 ganger  
8-20 ganger  
Mer enn 20 ganger  
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Hvilken årstid bruker du området? 

Sommer/vår/høst  
Vinter  
Hele året  
 

 
Hvilken aktivitet driver du med på området? Her kan du oppgi flere svar. 

Sykling  
Ridning  
Orientering  
Jogging  
Fottur  
Skitur  
Fiske  
Tur med barnevogn eller rullestol  
Plukking av bær eller sopp  
Veit ikke  
 

 
Hvordan kommer du deg til området hjemmefra? 

Går  
Sykler  
Kjører bil  
Tar buss  
Veit ikke  

 
Til slutt ble følgende spørsmål stilt, med mulighet for langsvar: 

 
Er det andre områder du mener burde vært nevnt? Har du kommentarer eller opplysninger du 

ønsker å dele? Har du synspunkter på grad av tilgjengelighet og tilrettelegging i de ulike 

områdene? Med tilgjengelighet mener vi om det er eller bør være skilta stier, kart over områdene, 

benker, rydding av kratt foran utsiktspunkt, infotavler, grillplasser og belysning. Er det biologiske 

verdier eller kulturminner vi burde kjenne til? 

 

 

Personer som svarte at de ikke bruker noen av områdene fikk følgende spørsmål: 

 

Du har oppgitt at du ikke bruker noen av de nevnte områdene. Vi lurer på hvorfor. Her kan du 

oppgi flere svar. 

Jeg bor ikke i nærheten av Hønefoss  
Jeg liker ikke å utøve friluftsliv  
Dørstokkmila er for lang  
Områdene er ikke godt nok 
tilrettelagt for mine behov som 
person med nedsatt funksjonsevne  
Områdene er ikke godt nok 
skilta/merka  
Det er ikke nok parkering ved 
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områdene  
Det er for vanskelig å komme seg til 
områdene med buss, sykkel eller 
som gående  
Områdene jeg bruker er ikke nevnt  
Andre grunner  

 

Til slutt ble følgende spørsmål stilt, med mulighet for langsvar: 
 
Er det andre områder du mener burde vært nevnt? Har du kommentarer eller opplysninger du 

ønsker å dele? Har du synspunkter på grad av tilgjengelighet og tilrettelegging i de ulike 

områdene? Med tilgjengelighet mener vi om det er eller bør være skilta stier, kart over områdene, 

benker, rydding av kratt foran utsiktspunkt, infotavler, grillplasser og belysning. Er det biologiske 

verdier eller kulturminner vi burde kjenne til? 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen kan ses her.  



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/419-21  Arkiv: D37 &32  

 
Sak: 47/14 
 
KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - VEDTAK AV 
HOVEDRAPPORT  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Saken utsettes. Grunneiere informeres om sakens innhold. 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.04.2014: 
 
Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H): 
 
”Saken utsettes. Grunneiere informeres om sakens innhold”. 
 
Avstemming: 
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Larsen (Ap) stemte imot) 
 
 
 
 











































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/1845-4   Arkiv: V6 &57  

 

FORSLAG TIL HØRINGSINNSPILL - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG 

BOPLIKTEN  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen 

av landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i 

sammenheng med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 

Sammendrag 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre 

ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke 

lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med 

forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer 

og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene 

blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med 

tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og 

boplikten består som i dag. 

 

Innledning og tidligere behandling 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven 

og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.  

 

Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til 

høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende 

vedtak: 

 

Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. 

desember 2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende 

omsetning av konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes 

ytterligere tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i 

konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 

 



Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del 

momenter fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en 

opphevelse av konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som 

i dag er konsesjonspliktige. 

 

Rådmannens vurdering 
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige 

virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av 

landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.  

 

Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i 

jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få 

flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er 

å lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til 

industrien.  

 

I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som 

trekkes frem i høringsnotatet. 

 

Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke 

er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt 

lovverk er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det 

viktig at eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst. 

 

Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser 

at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge 

finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt 

vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EU-

tilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer 

å kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I 

Danmark, hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket 

ført til at mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale 

selskaper kjøper nå opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake. 

 

Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd 

med å revurdere og gjeninnføre noe regulering. 

 

Omsetningen av landbrukseiendommer 

Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av 

forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger 

på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke 

ganske mye.  

 

Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av 

landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader 

som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at 

denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette 

viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste 

generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av 



priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig 

betalt for den.  

 

Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt 

priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er 

unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien 

den kommer mest til anvendelse for.  

 

Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til 

annen landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av 

selger ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og 

tilknytning til landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et 

salg vil medføre. Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra 

landbruksarealet - nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på 

tilleggsjord ligger allerede i dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i 

forhold til vanlig konsesjonspris. 

 

En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen 

viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde 

eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som 

en langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse 

tallen vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det 

store hinderet for utbudet av landbrukseiendom. 

 

Øke investeringslysten 

Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen. 

Gjøres det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for 

verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i 

veibygging gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen. 

Investeringer i skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader 

og med en høyere rånetto.  Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til 

å redusere kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er 

mindre enn 2,5 millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.  

 

Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at 

boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet 

viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på 

gården. Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre. 

 

Rekruttering 

En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode. 

For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker 

å erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere, 

spesielt for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige 

kapitalen for et slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er 

kapitalkrevende. Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.  

Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange 

tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked. 

 



I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket. 

Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, 

private kjøpere.  

 

Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og 

det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg.  Dersom konsesjonsloven 

med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av 

disse eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.    

 

Strukturrasjonalisering 

Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket. 

Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel 

leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om 

dette vil bli effekten.  

 

En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere, 

blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og 

være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive 

landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som 

eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive 

effekten av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan 

dette endre seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.  

 

Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre 

til at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et 

overordnet mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette. 

 

På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den 

kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del 

landbrukseiendommer.  

 

For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en 

viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av 

eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om 

den fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den 

lave lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte 

passiv på en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere 

enn motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.  

 

Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime 

for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket, 

men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige 

betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen 

etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO
2
 fangst. 

Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det 

tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært 

uheldig. 

   



En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som 

helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor 

avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som 

skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle 

løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å 

redusere eventuell ikke tiltenkt effekt. 

 

Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre 

strukturrasjonalisering i jordbruket. 

 

Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk 

eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som 

gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i 

landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.  

 

Bosetting 

Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst. 

Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt 

har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke. 

 

I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo 

der sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også 

etter at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og 

lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.  

 

En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med 

en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke 

hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i 

lokalsamfunnene i kommunen. 

 

Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og 

skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen. 

Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og 

skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil 

utvikle seg ved en slik løsning.  

 

 

Alternativt vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og 

boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil 

være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og 

matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.  

 

Vedlegg 
 

1. Høringsnotat – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten 

 

Lenker 

 



2. Gjeldende rundskriv om konsesjon: Konsesjon og boplikt (M-2/2009) 

3. For å lese høringsbrev, høringsnotat, høringsuttalelser mm. på Landbruks- og 

matdepartementet: Saker på høring  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Landbruks- og matdepartementet 
15. oktober 2014 
 
 
 
 
Høringsnotat 
 
 
 
Oppheving av konsesjonsloven og boplikt  
 
Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
(konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten 
(odelslova) 
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1. INNLEDNING 

1.1 Innholdet i høringsforslaget 

Dette høringsnotatet inneholder forslag til oppheving av lov 28. november 2003 nr. 98 
om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt endring av 
enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten 
(odelslova).  
 
Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. 
Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også 
foreslås opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng. 
 
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse 
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det 
enklere å få omsatt eiendom mellom private. 
 
Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at regjeringen i Prop. 124 L (2013 
– 2014) har foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Forslaget 
innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger skal legges vekt på om den 
avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av 
landbrukseiendom (”priskontroll”).    
 

1.2 Bakgrunnen for høringsforslaget 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det 
gjelder reglene om fast eiendom. Den enkelte bonde skal gis større råderett over egen 
eiendom, blant annet ved at konsesjonsloven og boplikten oppheves. Det er samtidig et 
mål å gjennomføre forenklinger og å redusere landbruksbyråkratiet.  
 
Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut 
på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for 
omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som 
følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre 
det vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan 
svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser 
kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del 
eiendommer. Behovet for å oppheve konsesjonslovens bestemmelser, samt odelslovens 
bopliktbestemmelser, er nærmere omtalt i kapittel 5. 
 
Forslaget i dette høringsnotatet bygger opp om målene i regjeringens politiske 
plattform.  
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2. HISTORIKK 

Gjeldende konsesjonslov ble vedtatt i 28. november 2003, og trådte i kraft 1. januar 
2004. Loven erstattet konsesjonsloven av 1974. Konsesjonsloven av 1974 erstattet fire 
eldre konsesjonslover; skogkonsesjonsloven fra 1909, myrkonsesjonsloven fra 1913, 
fjellkonsesjonsloven fra 1915 og jordkonsesjonsloven fra 1920. Konsesjonsloven av 1974 
videreførte mange av reglene fra tidligere konsesjonslover, fra reglene om forkjøpsrett i 
jordloven av 1955 og fra enkelte andre lover. De tidligere lovene gjaldt i hovedsak 
frilufts-, landbruks- og utbyggingsareal. Målet med 1974-loven var å oppnå slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 1974-loven bygget på at areal var en 
knapphetsressurs som det var viktig å bruke og fordele på en samfunnsmessig 
forsvarlig måte. Reglene om statlig forkjøpsrett ble opphevet 4. mai 2001, jf. Ot.prp. nr. 
33 (2000-2001).  
 
Gjeldende konsesjonslov viderefører i stor grad innholdet i 1974-loven. De vesentligste 
endringene i 2003 var justering av formålsbestemmelsen, utvidelse av unntak for 
konsesjonsplikt på erverv av ubebygd eiendom, endring av arealgrensene for 
konsesjonsplikt, lovfesting av kriterier for skjønnsutøvelsen ved avgjørelse av saker 
som gjelder landbrukseiendom, samt utvidelse av reglene om hvilke erverv som faller 
inn under forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense. Endringene er nærmere omtalt i Ot. 
prp. nr. 79 (2002-2003). Loven ble sist endret i 2009, jf. Ot.prp. nr. 44 (2008-2009). 
Formålet med endringen var blant annet å forenkle og tydeliggjøre reglene om bo- og 
driveplikt. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt ble avgrenset til å gjelde bebygd 
eiendom som fyller kravene til odlingsjord, og hvor eiendommen er eller har vært brukt 
som helårsbolig. En følge av lovendringen var blant annet at muligheten for å søke 
fritak fra boplikt opphørte, og at eiere som ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke 
konsesjon. 
 
Da konsesjonsloven av 1974 trådte i kraft, lå avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker 
til departementet. I årene som fulgte har myndigheten gradvis blitt overført til regionale 
og deretter til lokale myndigheter. I 2004 ble alle konsesjonsavgjørelser og alle 
avgjørelser om boplikt lagt til kommunene som første instans.  
 

3. GJELDENDE RETT  

3.1 Innledning 

Konsesjonslovens regler om konsesjonsplikt er begrunnet med det offentliges behov 
for å ha kontroll med eiendomsoverdragelser som kan ha betydning for nasjonale 
interesser. Inngrep i den private eiendomsretten begrenser eiers adgang til fri 
utnyttelse av sin eiendom, og har gjennom tidene vært et omdiskutert tema. 
Konsesjonsplikten har derfor også en ideologisk side. Professor dr. juris Torgeir 
Austenå har i sin bok ”Konsesjonsreglane for fast eigedom” fra 1978 beskrevet dette på 
følgende måte: 
 

”Det sentrale målet for konsesjonsreglane er ut frå fleire omsyn å få kontroll med 
den juridiske disposisjonsretten over fast eigedom. Dermed er ein inne ved 
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hjarterøtene av spørsmålet om kva eigedomsrett er og kva posisjon eller funksjon 
den skal ha i vårt samfunn.” 

 
Friheten til selv å bestemme over egen eigedom er en sentral verdi i vårt samfunn, og 
regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en 
grunnleggende rett som bør styrkes. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5. 
 

3.2 Konsesjonslovens formål og virkeområde 

Gjeldende konsesjonslov har til formål ”..å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet..”, jf. konsesjonsloven § 1. 
Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn.  
 
Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette 
gjelder blant annet hensynet til framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, 
behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og 
friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Konsesjonsloven er ingen spesifikk 
landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men loven har 
størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunene har innført lokal 
forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. 
 
Konsesjonsloven gjelder etter § 2 erverv av fast eiendom. Begrepet ”erverv” omfatter i 
utgangspunktet alle former for eiendomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gave, 
makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m. Erverv som er konsesjonspliktig i henhold 
til enkelte andre lover faller utenfor. Konsesjonsloven § 2 siste ledd åpner for at det ved 
enkeltvedtak eller forskrift kan gjøres unntak fra konsesjonsplikten ut over de unntak 
som er fastsatt direkte i loven. 
 
Stiftelse eller overdragelse av visse rettigheter er likestilt med erverv, og utløser  
konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 3. Konsesjonsplikt kan oppstå både ved stiftelse 
og overdragelse av leierett og liknende bruksrett, rettigheter som tar sikte på å hindre 
eierens mulighet til å utnytte eiendommen, samt for utbyggingskontrakter. 
Forutsetningen er at bruksretten er stiftet for mer enn ti år. Hvis bruksretten er avtalt 
for kortere tid, men brukeren er gitt adgang til å kreve kontraktstiden forlenget ut over 
ti år, oppstår også konsesjonsplikt. Utbyggingskontrakter av enhver art medfører 
konsesjonsplikt uten hensyn til varighet. 
 

3.3 Konsesjonsplikten  

3.3.1 Innledning 

Konsesjonsloven er begrunnet ut fra at enkelte erverv kan være i strid med samfunnets 
behov for utnyttelse av eiendommen. Loven åpner for at forvaltningen skal foreta 
konkrete avveininger hvor både bruk og vern står sentralt.  
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Konsesjonsplikten innebærer at et erverv krever godkjenning fra konsesjons-
myndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon kan 
innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens 
formål. Virkningen av at konsesjon ikke gis, er at erververen enten må sørge for at 
overdragelsen blir omgjort, eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få 
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. § 18. Se kapittel 3.6.2. 
 

3.3.2 Konsesjonspliktens omfang 

Konsesjonsloven § 2 oppstiller som hovedregel at fast eiendom ikke kan erverves uten 
konsesjon. Det er imidlertid mange og viktige unntak fra denne hovedregelen. Dersom 
ervervet omfattes av ett av unntakene, er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Loven 
omfatter etter § 2 andre ledd ikke erverv som er konsesjonspliktige etter enkelte andre 
lover. I tillegg en det en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av forskrift 
fastsatt etter konsesjonsloven § 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr. 1434 
om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved 
konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort 
unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) og unntak på 
grunnlag av erververens stilling (§ 5). Kongen kan imidlertid gi forskrift som setter 
enkelte av disse unntakene ut av kraft (§ 7), se nærmere i kapittel 3.5.  
 
Lovens mange unntak innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder 
overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom 
der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (se kapittel 3.5), 
samt enkelte overdragelser av ubebygde tomter eller arealer.  
 

3.3.2.1 Unntak som følge av eiendommens karakter - konsesjonsloven § 4  

Konsesjonsloven § 4 første ledd inneholder en opplisting av tilfeller der det ut fra 
eiendommens karakter ikke er nødvendig å søke konsesjon. Unntakene kan deles opp i 
tre hovedgrupper: Unntak for ubebygde enkelttomter (første ledd nr. 1 og 2), andre 
ubebygde arealer (første ledd nr. 3) og unntak for bebygd areal under en viss størrelse 
(første ledd nr. 4). 
 
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 kan ubebygd enkelttomt til bolig eller  
fritidshus erverves konsesjonsfritt dersom tomta ikke er større enn 2 dekar, og den er  
godkjent fradelt etter jordloven og plan- og bygningsloven. Etter første ledd nr. 2 kan 
ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus også erverves konsesjonsfritt dersom tomta 
ligger i område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg hvor tomteinndeling er foretatt eller 
godkjent av bygningsmyndighetene. Konsesjonsfriheten ved erverv av tomter som 
nevnt over, er betinget av at tomta blir bebygget innen fem år.  
  
Etter § 4 første ledd nr. 3 kan også andre ubebygde arealer enn de som er nevnt i nr. 1 
og nr. 2 erverves konsesjonsfritt dersom arealet ligger i område som enten i 
reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
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reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. 
Eksempler på slike arealer er arealer som er større enn en ubebygd enkelttomt. 
Konsesjonsfriheten er i disse tilfellene betinget av at erverver ikke foretar 
bruksendringer i strid med planen.  
  
Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 fastsetter at bebygd eiendom kan erverves uten   
konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke er over 100 dekar, og heller ikke mer 
enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Det går fram av 
konsesjonsforskriften § 5 hva som skal regnes som fulldyrka og overflatedyrka jord.  
 
Konsesjonsforskriften § 1 unntar i tillegg en rekke erverv av både bebygd og ubebygd 
eiendom fra konsesjonsplikt. Unntakene gjelder blant annet erverv av selveierleilighet, 
aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, andel i borettslag og 
sameiepart i bebygd eiendom som i reguleringsplan er lagt ut til annet enn 
landbruksområde.  
  

3.3.2.2 Unntak som følge av erververens stilling - konsesjonsloven § 5  

Konsesjonsloven § 5 første ledd fastsetter unntak fra konsesjonsplikten knyttet til  
erververs stilling.  
  
Etter første ledd nr. 1 plikter ikke eierens ektefelle, eller den som er i nær familie med 
eieren eller eierens ektefelle å søke konsesjon. Konsesjonsfriheten er betinget av at 
overdrageren har sitt konsesjonsforhold i orden. Har overdrageren ikke sitt 
konsesjonsforhold i orden, må erverver søke konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5 
første ledd nr. 2 trenger heller ikke den som har odelsrett til eiendommen å søke 
konsesjon.  
 
Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 
eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer 
enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 (nær 
familie) og 2 (odelsberettiget) betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen 
innen ett år og selv bebor den i minst fem år, jf. § 5 annet ledd. Se nærmere om boplikt i 
kapittel 3.4. 
 
Bestemmelsene i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3 og 4 inneholder ytterligere  
unntak fra konsesjonsplikten. Staten behøver ikke å søke konsesjon. Det samme 
gjelder på visse vilkår enkelte erverv som gjøres av kommune, fylkeskommune eller 
kommunalt tomteselskap.   
  
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 er ikke konsesjon nødvendig når bank eller 
annen institusjon som Kongen har godkjent, erverver eiendom gjennom tvangssalg.  
Konsesjonsforskriften § 6 omtaler nærmere hvem som er godkjent etter § 5 første ledd 
nr. 5.  
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3.3.3 Særskilte krav ved avgjørelse av konsesjonssøknad som gjelder 
landbrukseiendom  

Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom  
som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket landbruksformål omfatter i 
konsesjonsloven jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer,  
herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt  
m.m. § 9 inneholder momenter som skal vektlegges, og fastsetter utgangspunktet for 
hvilken vekt de skal tillegges.  
 
Det skal etter bestemmelsens første ledd legges ”særlig vekt” på: 

1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling1,  

2.  om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området, 
3.  om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og  

kulturlandskapet. 
 
Uttrykket ”særlig vekt” viser at det også kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er  
direkte nevnt i bestemmelsen, herunder blant annet hensyn som støttes i annen 
lovgivning, rikspolitiske retningslinjer eller andre hensyn som ikke er formalisert. 
Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante.  
  
I § 9 andre ledd er det fastsatt at konsesjon i alminnelighet ikke skal gis dersom det ved 
ervervet oppstår sameie i eiendommen eller dersom antallet sameiere økes. Det går 
frem av tredje ledd at konsesjon kan gis til selskaper med begrenset ansvar. I slike 
tilfeller skal det legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
Søker nær slektning eller odelsberettiget konsesjon, fordi den lovbestemte boplikten 
ikke skal oppfylles, er det i § 9 fjerde ledd annet punktum angitt tilleggsmomenter som 
det skal legges vekt på, men som ikke har særlig vekt (eiendommens størrelse, 
avkastning og husforhold). I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at 
søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som 
korrigerende momenter. 
 

3.3.4 Konsesjonsvilkår 

Konsesjonsloven § 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i 
hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Om et 
vilkår er påkrevd må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjonsmyndighetenes adgang til å sette 
vilkår begrenses av at det ikke kan fastsettes virkemiddel som går lenger enn det som 

                                                 
1 Regjeringen har i Prop. 124 L (2013 – 2014) foreslått å oppheve konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1. 
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er nødvendig for å ivareta de samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å 
ivareta. Det kan etter søknad lempes på fastsatte konsesjonsvilkår. 
 

3.4 Boplikt 

3.4.1 Bakgrunn 

Da det i 1974 ble innført boplikt som betingelse for konsesjonsfrihet for nære 
slektninger og odelsberettigede, ble det vist til at det fantes mange eksempler på at 
personer uten nevneverdig tilknytning til landbruket hadde fortrengt eiere av 
landbrukseiendommer på en uheldig måte. Da boplikten ble vedtatt, var 
sammenhengen mellom bosetting og drift sentral. Ved endringen av reglene i 2001 ble 
bosettingshensynet trukket sterkere inn slik at det skulle legges særlig vekt på dette 
hensynet ved avgjørelsen av om det skulle gis fritak fra boplikt. Bakgrunnen for 
endringen var å styrke hensynet til bosettingen, og en ønsket å legge til rette for at 
bygningsressursene på landbrukseiendom kunne brukes til rene bosettingsformål. 
 
Reglene om bo- og driveplikt ble ikke endret da ny konsesjonslov ble vedtatt i 2003. 
Konsesjonsgrensen for bebygd eiendom ble imidlertid hevet slik at det ble 
konsesjonsplikt på eiendom over 100 dekar, eller hvor mer enn 20 dekar av arealet var 
fulldyrket. Erverv av jord- og skogbrukseiendom over disse grensene var 
konsesjonsfritt for nær slekt og odelsberettigede på betingelse av at bo- og driveplikten 
ble oppfylt. Hevingen av arealgrensen førte til at færre eiendommer ble omfattet av 
bestemmelsene om bo- og driveplikt for landbrukseiendommer. 
 
Boplikten etter odelsloven bygger på andre hensyn enn bosettingshensynet. I 
forarbeidene til odelsloven2 er det vist til at det i kraft av odelsrett ble ervervet 
jordbrukseiendommer fra aktive jordbrukere uten hensyn til om også disse hadde hatt 
odelsrett til eiendommen og uten at erververen hadde tilflyttet eiendommen og tatt opp 
drift av den. Dette ble ansett for å være en uheldig utvikling som en mente bo- og 
driveplikt kunne bidra til å hindre. Mange så derfor boplikten som et minstevilkår for å 
kunne nytte odelsretten til skade for en annen som har overtatt eiendommen for å ha 
den som hjem og levevei. Det går fram av forarbeidene til odelsloven at en i sin tid 
mente at kravet om boplikt først og fremst skulle holde ute en odelsløser som ikke har 
noen aktuell tilknytning til jordbruksnæringen og som ved løsningen heller ikke har i 
sikte å få det.  
 
Ved lovendringen i 2009 ble reglene om boplikt i odelsloven tatt ut fra denne loven og 
slått sammen med bopliktreglene i konsesjonsloven.  
 
Boplikten kan deles inn i tre kategorier; lovbestemt boplikt (kapittel 3.4.2), boplikt som 
vilkår for å få konsesjon (kapittel 3.3.4 og 3.4.3) og boplikt i kommuner med nedsatt 
konsesjonsgrense (kapittel 3.5). 
 

                                                 
2 Ot.prp. nr. 6 (1972-73) side 37 første spalte. 
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3.4.2 Lovbestemt boplikt  

Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven § 5 unntatt fra konsesjonsplikt. 
Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er 
bebygd med bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten 
betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på 
eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt). Dette gjelder uavhengig av om den som 
overtar har odelsrett til eiendommen eller ikke. Dersom nær slekt eller odelsberettiget 
ikke skal bosette seg på eiendommen, må det søkes konsesjon. 
 
Eieren har etter konsesjonsloven § 6 en plikt til å ta eiendommen som sin reelle bolig. 
Plikten gjelder ikke eierens familie. En eiendom er tatt som reell bolig når eieren er 
registrert som bosatt på eiendommen.  
 
Eies eiendommen i sameie, må alle sameierne være bosatt på eiendommen. Mislighold 
fra en enkelt sameiers side rammer imidlertid bare vedkommende selv, ikke andre 
sameiere. Ved et mislighold av en sameier kan følgelig den enkelte sameier pålegges å 
søke konsesjon. De øvrige sameierne som har oppfylt vilkåret om å bo, berøres ikke av 
pålegget. 
 
Odelsloven inneholder regler om boplikt som viser til reglene i konsesjonsloven . 
Åsetesberettigede etter odelsloven § 51 tredje ledd har en lovbestemt boplikt som vilkår 
for å overta etter reglene om åsetesrett. Også gjenlevende ektefelle uten odelsrett etter 
odelsloven § 39 må bosette seg på eiendommen som et vilkår for vern mot odelsløsning. 
Boplikten er et minstevilkår for å nytte prioriteten til skade for en annen som har 
overtatt eller vil overta eiendommen. Boplikt for den som overtar i kraft av best odel har 
derfor en tilleggsbegrunnelse i forhold til andre odelsberettigede. Ved brudd på 
boplikten kan andre odelsberettigede med hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke 
eiendommen løst på odel. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.6.4.  
 

3.4.3 Boplikt som konsesjonsvilkår  

Konsesjon kan som nevnt gis på vilkår, for eksempel vilkår om at erververen bosetter 
seg på eiendommen. Vilkåret kan fastsettes dersom det er påkrevd av hensyn til de 
formål loven skal fremme, jf. konsesjonsloven § 11 første ledd. § 11 annet ledd fastsetter 
at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt. Det skal i den 
forbindelse tas stilling til om boplikten skal være en personlig plikt for eier. 
 
Det er vanlig å sette vilkår om boplikt ved erverv av landbrukseiendommer, og da slik 
at den nye eieren skal bosette seg på eiendommen innen ett år, og deretter selv bo på 
eiendommen i fem år. 
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3.5 Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)   

Konsesjonsloven § 7 åpner for at kommuner, gjennom kommunal forskrift, kan sette 
konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 og 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft. 
Konsesjonsfriheten gjelder ved erverv av ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus, 
bebygd eiendom, eller ved erverv fra nær slekt. Innføring av kommunal forskrift 
innebærer derfor at slike erverv er konsesjonspliktige.  
 
Utvidelse av konsesjonsplikten kan skje hvor kommunen mener det er nødvendig å 
hindre at hus som har vært nyttet til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. Utvidelse kan 
også skje ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som 
helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring i områder som i 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. 
Konsesjonsplikten kan også utvides til å gjelde ved erverv av ubebygd tomt som er 
regulert til boligformål, og konsesjonsplikten kan utvides til å gjelde den kretsen av nær 
slekt som er unntatt fra konsesjonsplikt etter § 5 (slektskapsunntaket). 
Konsesjonsfriheten kan settes ut av kraft for hele kommunen, eller et nærmere definert 
område av kommunen. Kommunen kan ikke velge en egen arealgrense, men må velge 
mellom lovens arealgrense på 100 dekar eller ingen nedre arealgrense (nullgrense). 
 
Ny erverver slipper imidlertid å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal 
brukes som helårsbolig. En nullgrenseforskrift vil i praksis bety at det vil være boplikt 
på små eiendommer, ofte fritidseiendommer, som normalt er under arealgrensene både 
for konsesjonsplikt og lovbestemt boplikt. Boplikten er upersonlig, og den er oppfylt så 
lenge noen er bosatt på eiendommen iht. folkeregisteret.  
 
Konsesjonsplikt oppstår blant annet hvis eiendommen tidligere er brukt som 
helårsbolig. Dette er den viktigste hovedgruppen. Det at noen har vært registrert som 
bosatt på eiendommen er et sentralt moment i konsesjonsmyndighetenes 
helhetsvurdering for å fastslå om en eiendom er eller har vært brukt som helårsbolig. 
Ved vurderingen av om konsesjon skal gis, kan kommunen bare trekke inn de hensyn 
som har vært bestemmende for innføring av forskriften, dvs. bosettingshensynet.3  
 
Konsesjonsplikten gjelder ikke hvis erververen forplikter seg til at eiendommen skal 
brukes til helårsbolig.  Det betyr at erververen forplikter seg til at eiendommen skal 
brukes til helårsbolig enten av han eller hun selv, eller av andre i den tiden han eller 
hun eier eiendommen.  
 
Etter § 7 femte ledd er fristen for bosetting ett år regnet fra ervervet. Erververen må 
innen fristen sørge for enten å bli registrert bosatt på eiendommen selv, eller 
dokumentere at det er registrert bosatt en annen person på eiendommen.  
 
Konsesjonsloven § 10 inneholder nærmere regler for kommunens behandling av 
konsesjonssøknader etter kommunal forskrift. Første ledd sier at kommunen skal gi 

                                                 
3 Høyesterett har uttalt at konsesjonsloven § 7 (daværende § 5 tredje ledd) er ”en særbestemmelse som 
direkte tar sikte på å verne om bosettingen i visse områder av landet”, se Rt 1997 s 1005. 
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konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål. 
Videre inneholder bestemmelsen momenter kommunen kan legge vekt på i sin 
avgjørelse. Følgende momenter kan tillegges vekt; eiendommens beliggenhet, 
bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som 
helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at 
andre vil kjøpe den for å bruke den til helårsbolig. Opplistingen er ikke uttømmende. 
Det går fram av § 10 annet ledd at konsesjon skal gis dersom kommunen finner det 
godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er 
vesentlig lavere enn prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området. 
 
Per 1. september 2014 har 60 kommuner innført lokal forskrift. Antallet kommuner med 
forskrift har variert noe over årene fra 1974 til i dag. 12 kommuner har fått fastsatt 
forskrift slik at også nær slekt må søke konsesjon. 
 

3.6 Kontroll og oppfølging 

3.6.1 Egenerklæring og tinglysing 

Konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom gjør det nødvendig å ta stilling til hvilke 
erverv som utløser konsesjonsplikt og som dermed skal behandles. Loven omfatter alle 
erverv, men det er fastsatt unntak både i loven og i forskriften til loven. Unntakene 
dokumenteres som hovedregel ved hjelp av et egenerklæringssystem koblet til det 
enkelte erverv. Dette systemet er igjen koblet til tinglysing, jf. konsesjonsloven § 15 
som sier at ”Erverv som krever konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller 
matrikkelføres med mindre konsesjon er gitt”. 
 
For hovedtyngden av de erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut 
et skjema for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og 
skal følge skjøtet ved innsending til tinglysing. Tinglysingen, som foretas av Kartverket, 
skal ikke skje før det enten foreligger dokumentasjon om konsesjonsfrihet eller 
dokumentasjon for at konsesjon er gitt. 
 

3.6.2 Avslag på konsesjon  

Dersom søknad om konsesjon ikke innvilges, følger det av konsesjonsloven § 18 at 
kommunen skal sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen 
eller overdragelse til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon. 
Dersom konsesjon er avslått fordi erververen ikke skal oppfylle vilkåret om boplikt 
etter § 5 annet ledd, kan erververen likevel velge å oppfylle boplikten. 
 
Dersom fristen oversittes, kan kommunen la eiendommen selge gjennom 
namsmyndighetene (tvangssalg), jf. § 19. 
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3.6.3 Overtredelse av konsesjonsvilkår 

Det følger av konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum at kommunen og 
Fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. 
Etter § 16 første ledd, kan kommunen fastsette en tvangsmulkt som påløper fram til 
konsesjonsvilkåret etterleves. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom det foreligger 
brudd på vilkår av vesentlig betydning. Dette følger av § 16 andre ledd. Dersom 
konsesjonen trekkes tilbake, vil reglene i §§ 18 og 19 som nevnt over tre inn.  
 

3.6.4 Nærmere om brudd på boplikten  

Kommunen og Fylkesmannen skal føre kontroll med at boplikten overholdes. 
Kommunen skal først ta stilling til om det foreligger et brudd på boplikten. Boplikten er 
for eksempel brutt dersom erververen ikke tar eiendommen som sin reelle bolig innen 
fristen. Boplikten er også brutt dersom eieren flytter fra eiendommen før fastsatt frist.  
 
Kommunen må deretter ta stilling til hvordan et eventuelt brudd skal følges opp. Det er 
lagt til grunn i praksis at brudd på boplikt ikke kan følges opp med pålegg om å søke 
konsesjon med mindre bruddet kan karakteriseres som vesentlig. Forutsetningen om at 
bruddet skal være vesentlig går ikke fram av lovteksten, men av fast og langvarig 
praksis. Hvorvidt bruddet er vesentlig bygger på en konkret vurdering. Dersom det 
anses vesentlig, ”kan” kommunen etter konsesjonsloven § 13 tredje ledd nr. 4 pålegge 
eieren å søke konsesjon.  
 
Dersom eieren ikke søker konsesjon innen fristen, kan kommunen kreve at 
eiendommen innen en fastsatt frist blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller 
som ikke trenger konsesjon, jf. omtale i kapittel 3.6.2.  
 
Dersom en odelsberettiget bryter reglene om boplikt, kan andre odelsberettigede med 
hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke eiendommen løst på odel uten hinder av om 
eieren har bedre odelsrett. Har eieren fått eiendommen ved odelsløsning, kan også den 
saksøkte i løsningssaken kreve eiendommen tilbake dersom boplikten ikke er oppfylt. 
Det samme gjelder om eieren før tidsfristen for boplikten er ute avhender eller 
forpakter bort eiendommen til noen som ikke har odelsrett. 
 
Retten til odelsløsning etter § 28 må i tilfelle gjøres gjeldende før tidsfristen for eierens 
boplikt er ute, det vil si ett års tilflytningsfrist og fem års boplikt som samlet blir en frist 
på seks år. Når odelsløsningen er fullført, faller odelsretten for den tidligere eieren bort, 
se odelsloven § 28. Er odelsløsningen eller tilbakesøkningen fullført av noen som ikke 
hører til den tidligere eierens linje, faller odelsretten også bort for denne linjen. 
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4. STATISTIKK, FORSKNING OG UNDERSØKELSER 

4.1 Statistikk  

4.1.1 Landbrukseiendommer med og uten konsesjonsplikt 

Landbruksregisteret inneholder opplysninger om landbrukseiendommer. Registeret 
omfatter eiendommer som består av minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller minst 25 
dekar produktiv skog.  I alt var det registrert ca. 186 700 landbrukseiendommer i 2012. 
Av disse var ca. 171 400 (92 %) bebygd.  
 
Dagens regler og rapporteringssystemer gir ikke nøyaktig oversikt over hvor mange 
eiendommer som vil kunne utløse konsesjonsplikt ved omsetning. Konsesjonsplikten 
omfatter langt færre landbrukseiendommer enn de som er registrert i 
landbruksregisteret. Erverv innen nær familie eller av en som er odelsberettiget til 
eiendommen, er unntatt fra konsesjon selv om eiendommen er over arealgrensene, se 
kapittel 3.3.2.2. Tabell 3.1 viser bebygde landbrukseiendommer fordelt på arealgrenser4 
over og under dagens nivåer for konsesjonsplikt.       
 
Tabell 3.1 Fordeling av bebygde landbrukseiendommer etter konsesjonsgrenser. År 2012. 
 

Landbrukseien-
dommer totalt 
 
 
 
 
 

Bebygde 
landbrukseien-
dommer i alt 
 
 
 
 

Bebygde 
landbrukseiendommer og 
arealgrense (> 100 daa 
totalareal og/eller > 25 
daa fulldyrka og 
overflatedyrka jord).  
  

Bebygde 
landbrukseiendommer og 
arealgrense (< 100 daa 
totalareal og/eller < 25 
daa fulldyrka og 
overflatedyrka jord).   
 

 
186 700  171 400  130 300  41 100  

 
Kilde: SSB Landbrukseiendommer. 
 
Om lag 130 300 (76 %) av de ca. 171 400 bebygde landbrukseiendommene er over 
dagens arealgrense for konsesjonsplikt, mens ca. 41 100 (24 %) er under denne 
grensen.  Av de ca. 186 700 landbrukseiendommene var ca. 30 800 
landbrukseiendommer med påstående bolighus uten fast bosetting. 
 
Unntaket for nær familie og odelsberettigede gjør at tabellen ikke viser et dekkende tall 
for hvilke eiendommer som rent faktisk utløser konsesjonsplikt ved omsetning. Se 
kapittel 4.1.2, som viser at 59 % av eiendommene ble omsatt i nære relasjoner 
(familieoverdragelser).  
 
Antall landbrukseiendommer og arealstørrelser varierer fra fylke til fylke, se figur 3.1. 
Tall fra landbruksregistertet viser at Nordland, Hedmark og Oppland har flest 
landbrukseiendommer totalt. Disse fylkene, sammen med Møre og Romsdal og 
Hordaland, har også flest bebygde landbrukseiendommer over arealgrensen for 

                                                 
4 Jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 
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konsesjonsfrihet. Finnmark og Vestfold har både færrest eiendommer totalt og færrest 
eiendommer over arealgrensen.     
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Figur 3.1 Bebygde landbrukseiendommer over og under arealgrensen for konsesjonsplikt etter 
konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. År 2012.   
Kilde: SSB Landbrukseiendommer.  

 
Erverv av ubebygde arealer kan også utløse konsesjon. Tall fra landbruksregistertet 
viser at det er registrert ca. 15 300 ubebygde eiendommer i 2012.  
 

4.1.2 Omsetningstall for landbrukseiendommer 

Materialet fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. 9 000 landbrukseiendommer skiftet eier 
i 2012, dvs. nærmere 5 % av landets 186 700 landbrukseiendommer. Av de omsatte 
eiendommene var om lag 5300 (59 %) overdragelser i nære relasjoner 
(familieoverdragelser5) uten konsesjonsplikt.  Ca. 3700 overdragelser skjedde utenfor 
nær familie.  
 
De 9000 overdragelsene er i statistikksammenheng også gruppert etter andre kriterier 
som tar utgangspunkt i omsetningstype. I overkant av 2 750 (31 %) av eiendommene ble 
omsatt i fritt salg6. De resterende ca. 6250 overdragelsene fordeler seg på kategoriene 
gave, overtakelse fra avdød eier, tvangsauksjon og annet7. Ca. 2 460 overdragelser i fritt 

                                                 
5 En overdragelse der kjøperen er i familie med selgeren. Som familie regnes ektefelle, barn, foreldre, 
søsken, besteforeldre, tanter og onkler, jf. SSBs inndeling. 
6 ”Fritt salg” er etter SSBs inndeling eiendommer som er omsatt til en pris som svarer til 
markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne marked. 
7 Ofte mangelfullt utfylte skjøteskjemaer. 
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salg gjaldt bebygd landbrukseiendom. 81 %av overdragelsene innen gruppe n fritt salg
var omsetning utenfor nære relasjoner (familieoverdragelser) .

De 2 460 overdragelsene av bebygd eiendom i fritt salg kan fordeles etter arealgrenser
over og under konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Tallene for
2012 viser at det ble omsatt i underkant av 1 600 bebygde landbrukseiendommer i fritt
salg over arealgrensen for konsesjon splikt , dvs. eiendommer som har mer enn 100
dekar totalareal, eller der mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka
jord. Av disse omsetningene oppga ny eier i ca. 1 450 tilfeller ved avkryssing på skjøte t
at formålet med ervervet var å bruke eiendommen enten til landbruksformål eller til
boligformål. I overkant av 730 eiendommer var under arealgrensen for konsesjon.

Figur 3.2 viser antallet omsatte bebygde landbrukseiendommer over og under
arealgrensen for konsesjon i årene 2006, 2009 og 2012. Figuren viser en økning i
omsatte eiendommer over arealgrensen for konsesjon , og en liten nedgang i
omsetninger under arealgrensen .

Figur3.2Tinglysteomsetningeravlandbrukseiendommeri fritt salgmedbruksformållandbrukeller
boligoppgitt påskjøte.Årene2006,2009og2012.

Omfatter landbrukseiendommermedminst5 dekareid jordbruksarealog/ellerminst25dekar
produktivt skogareal.

Kilde:SSBLandbrukseiendommer.

Av de totalt ca. 1 450 eiendommene over arealgrensen for konsesjon splikt (med
bruksformål landbruk og bolig) som ble omsatt i 2012, viser statistikken at det ble
omsatt flest eiendommer i Oppland , Nordland og Hedmark (hhv. 8 %,10 %og 12 %).
Det ble omsatt færrest slike eiendommer i Finnmark (2 %)og Vestfold (2 %).Ved
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fordeling på BA-sentralitet8 viser denne statistikken for 2012 at det i småbyregioner ble 
omsatt flest landbrukseiendommer med 30 %, mens andelen i mellomstore byregioner 
og i småsenterregioner var henholdsvis 25 % og 23 %. Storbyregioner og spredtbygde 
områder hadde den laveste andelen med henholdsvis 12 % og 10 %. Tilsvarende 
fordeling for bebygde eiendommer under arealgrensen for konsesjonsplikt viser at det 
ble omsatt flest landbrukseiendommer i byregionene og færrest i spredtbygde områder.  
 

4.1.3 Sammenhengen mellom bosetting og vedlikehold 

Statistikken fra SSB viser at norske landbrukseiendommer har en omfattende 
bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger på 
landbrukseiendommene. Av disse var i overkant av 200 000 bolighus.  
 
I 2012 var ca. 80 % av landbrukseiendommene med bolighus som var registrert i 
landbruksregistret bebodd, og litt over 8 % av befolkningen bodde på en 
landbrukseiendom. 
 
Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som 
det kan være grunn til å forvente, at aktiviteten er størst på landbrukseiendommer der 
eier er bosatt på eiendommen. Tallene gjelder ombygging og tilbygg på bolighus. 
 

4.1.4 Avgjørelser av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer og andre 
eiendommer 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Rapporteringen viser blant 
annet antallet saker som kommunene har behandlet. Opplysningene om antall saker er 
i KOSTRA fordelt på tre grupper; de ”vanlige” konsesjonssakene, saker hvor det søkes 
konsesjon fordi ny eier ikke skal bo på landbrukseiendom, og saker som gjelder nedsatt 
konsesjonsgrense. 
  
KOSTRA-tall viser at kommunene i 2012 avgjorde i alt 2 483 ”vanlige” søknader om 
konsesjon. Av disse søknadene ble 2 420 innvilget. Kun 63 søknader (3 %) ble avslått.   
 
Det ble satt vilkår for konsesjon i 51 % av de innvilgede sakene. Det ble satt vilkår om 
personlig boplikt i 28 % av sakene, mens det i 4,4 % av sakene ble satt vilkår om at noen 
skulle bosette seg på eiendommen (”upersonlig” boplikt).  

                                                 
8 Jf. Gundersen og Juvkam (2013): Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner (Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner). NIBR-rapport 2013:1 og KRD-rapporten Regionale utviklingstrekk 2013, for 
ytterligere beskrivelse av geografiinndelingen.  
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År Innvilget Avslag Avslagsprosent Antall 

søknader 
i alt 

Innvilget 
uten 
vilkår 

Innvilget 
på vilkår 

Totalt 
innvilget 

2005  1 017  1 546  2 563  86  3   2 649  
2006  782  1 379  2 161  60  3   2 221  
2007  728  1 351  2 079  74  3   2 153  
2008  888  1 332  2 220  61  3   2 281  
01.01. - 
30.06.2009  

463  664  1 127  42  4   1 169  

01.07.-
31.12.2009  

260  328  588  11  2   599  

2010  645  759  1 404  43  3   1 447  
2011  1 115  1 197  2 312  62  3   2 374  
2012  1 177  1 243  2 420  63  3   2 483  
 
Tabell 3.2 Antall konsesjonssaker ved erverv av eiendommer som har vært gjenstand for 
konsesjonsbehandling. Årene 2005-2012.  Tallene omfatter ikke konsesjonssaker etter 
konsesjonsloven § 5 andre ledd og § 7 (nullgrense). 
 
Kilde: Statens landbruksforvaltning KOSTRA 

 
I tillegg til sakene som går fram av tabell 3.2 avgjorde kommunene 515 konsesjonssaker 
i de to andre gruppene som er omtalt innledningsvis. Kommunenes avgjørelse for disse 
to gruppene er omtalt nedenfor. Samlet avgjorde kommunene 2998 konsesjonssaker. 
 
I utgangspunktet er erverv fra nær slekt eller odelsberettiget ikke konsesjonspliktig. 
Dersom overdragelsen gjelder landbrukseiendom over en viss størrelse som er bebygd 
med bolighus, og den nye eieren ikke vil eller kan bosette seg på eiendommen, ble det 
med virkning fra 1. juli 2009 gjort endringer i konsesjonsloven slik at vedkommende 
likevel må søke konsesjon. I 2012 ble det avgjort 352 slike konsesjonssaker. 93 % av 
disse sakene ble innvilget. I ca. 63 % av sakene som ble innvilget ble det satt vilkår om 
at eieren skulle flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. I ca. 12 % av sakene ble det 
satt vilkår om upersonlig boplikt. 

 
I 2012 avgjorde kommunene 163 konsesjonssaker etter lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense, se nærmere omtale av disse sakene i kap. 3.5. Ca. 26 % av søknadene 
ble avslått. Slik forskrift var innført i 659 kommuner per 30. desember 201210. 59 av 
disse kommunene hadde avgjort søknader etter forskriften i 2012. 12 av kommunene 
hadde innført forskrift som satte slektskapsunntaket ut av kraft. Se omtale av 
slektskapsunntaket i kapittel 3.5. I 2012 ble det avgjort 16 slike saker. To av søknadene 
ble avslått, de øvrige ble innvilget. 

4.2 Forskning og undersøkelser 

Det foreligger en del undersøkelser og forskning som gjelder både boplikt på 
landbrukseiendom og reglene om kommunal forskrift om utvidet konsesjonsplikt. Til 

                                                 
9 Kilde: Landbruksdirektoratet  
10 1. september 2014 var antallet kommuner med slik forskrift 60, se omtale i kapittel 3.5. 
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dels favner dette materialet også noe bredere, slik at konsesjonsloven og priskontroll 
omfattes. I vedlegg 1 presenteres en del drøftinger og konklusjoner fra ulike 
undersøkelser og forskningsrapporter.  
 
Oversikten i vedlegg 1 viser at det er gjort mange undersøkelser om hvilke virkninger 
landbrukslovgivningen kan ha. Undersøkelsene er gjort av fagfolk med ulik akademisk 
bakgrunn, og de bygger på ulike metoder. De synliggjør derfor nokså ulike følger av 
lovgivningen. En fellesnevner for undersøkelsene er imidlertid at de illustrerer at det er 
vanskelig å isolere en bestemt regel og konkludere sikkert om alle virkningene av den.  
 
Lovgivningen utgjør i stor grad et samlet rammeverk.  Undersøkelsene illustrerer 
dessuten at andre forhold har betydning for hva som skjer med eiendommen på 
eiersiden, for eksempel økonomien i landbruket og de følelsesmessige båndene mange 
eiere og familien har for eiendommen. Undersøkelsene gir i liten grad klare svar på om 
disse forholdene betyr mer enn lovgivningen.  
 

5. BEHOVET FOR Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN   

5.1 Om behovet for endring 

Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en 
grunnleggende rett som bør styrkes. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen styrke 
bondens rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. 
Andre viktige mål for regjeringen er enklere regler, mindre byråkrati og en effektiv og 
moderne forvaltning.  
 
Friheten til å bestemme over egen eiendom er en sentral verdi i vårt samfunn. 
Eiendomsretten er gjennom flere hundre år betraktet som en grunnleggende rettighet. 
Den er blant annet gitt beskyttelse i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
første tilleggsprotokoll artikkel 1 første ledd, som lyder slik i norsk oversettelse:  
 

”Art 1. Vern om eiendom 
Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen 

skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er 
hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.” 

 
Reglene som gjelder fast eiendom, bør i større grad enn i dag ta utgangspunkt i denne 
rettighetstankegangen og gjenspeile den på en bedre måte. Dette gjelder særlig på 
landbruksområdet. Landbruksnæringen vil møte store utfordringer i årene som 
kommer. I et globalt perspektiv er det behov for å produsere mer mat. Det er også 
behov for å øke avvirkningen av skog til forskjellige trebruks- og energiformål. Dette 
gjør det viktig å stimulere til investeringer knyttet til drift og andre tiltak som kan bedre 
driften på landbrukseiendommer. For å nå disse målene må det legges til rette for at 
landbruksarealene og ressursene knyttet til arealene kan brukes på en mer rasjonell og 
effektiv måte.  
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Departementet mener at eieren må gis større handlingsrom enn i dag slik at han får 
større frihet til selv å råde over sin egen eiendom. Eiendomslovgivningen i landbruket 
legger betydelige begrensninger for eierens disposisjoner over eiendommen.  
Konsesjonslovens regler innebærer for eksempel at en eier verken står fritt til å overdra 
eiendommen til den han eller hun vil eller til den pris som kan oppnås i et fritt marked. 
Eieren kan heller ikke velge sitt eget bosted før bopliktsperioden er over.  
 
Reglene i konsesjonsloven gjelder ved omsetning av landbrukseiendom, og påvirker 
omsetningen. Gjennomsnittsalderen for eiere av landbrukseiendom er høy, og statistikk 
viser at få landbrukseiendommer omsettes i fritt salg. For å få et større utbud av 
landbrukseiendommer og tilleggsjord i markedet utenom nær familie og 
odelsberettigede, må det legges til rette for et velfungerende marked for omsetning av 
landbrukseiendom. Dette kan gjøre det lettere å komme inn i næringen for den som vil 
satse på landbruk, og kan legge til rette for at den som trenger tilleggsjord kan få kjøpt 
areal for å styrke bruket sitt.     
 
Departementet legger til grunn at reglene om konsesjonsplikt kan begrense selgers 
vilje til å legge eiendommen ut på salg. Boplikt kan i tillegg føre til at noen kjøpere 
vegrer seg for å kjøpe landbrukseiendom. Dette gjelder særlig eiendom som ligger 
langt fra tettsteder med muligheter for å skaffe seg arbeidsinntekter utenfor 
landbruket. Boplikt kan også føre til at en del eiere venter med å selge, fordi de ikke 
tror de kan få den prisen de synes eiendommen er verdt. Det innebærer at reglene om 
boplikt må antas å ha en prisdempende effekt i områder der det er lite attraktivt å bo. 
Disse problemstillingene er omtalt i flere forskningsrapporter som er referert i vedlegg 
1. Den prisdempende effekten kan føre til at investeringer i landbruket i liten grad 
avspeiles i prisen ved et senere salg av eiendommen. Boplikt kan dermed dempe 
investeringslysten hos eksisterende eiere. Følgene som er beskrevet over gjør seg 
trolig ikke gjeldende i områder der det er attraktivt å bo. 
 
Håndhevingen av reglene binder også opp ressurser både for private og offentlige 
aktører. Ressursbruken er i hovedsak knyttet til dagens system med egenerklæringer 
og kommunenes og fylkesmennenes behandling av konsesjonssaker. Også kontrollen 
med at reglene overholdes, krever ressurser. KOSTRA-tall, se kapittel 4.1.4, viser at 
kommunene avgjorde 2 998 søknader11 om konsesjon i 2012, og at spørsmålet om 
boplikt i samme år var aktuelt i mer enn 1000 av disse sakene12. Også private parter 
bruker ressurser på søknadene. I noen tilfeller kan bestemmelsene føre til usikkerhet 
både for kjøper og selger om den frivillige avtalen vil kunne gjennomføres. Hvis saken 
behandles i mange instanser, og først får sin løsning i rettsapparatet, kan ressursbruken 
og usikkerheten for den enkelte bli omfattende.  
 

                                                 
11 Tallet omfatter 2483 ”vanlige” konsesjonsavgjørelser, 352 konsesjonssaker hvor ny eier ikke vil eller 
kan bo på landbrukseiendommen sin, og 163 avgjørelser etter lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense (nullgrense). 
12 Ca. 700 konsesjonssaker med vilkår om personlig eller upersonlig boplikt, og 352 søknader om 
konsesjon fordi ny eier med odelsrett eller som var nær slekt ikke ønsket eller kunne bosette seg på 
eiendommen. 
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I Prop. 124 L (2013 – 2014) har regjeringen foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 
første ledd nr. 1. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger 
skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling ved erverv av landbrukseiendom (”priskontroll”). Departementet legger 
imidlertid til grunn at forslaget om oppheving av priskontrollen ikke gir eier av 
landbrukseiendom tilstrekkelig handlingsrom for å møte de utfordringene som 
næringen står overfor. Selv om priskontrollen oppheves, innebærer reglene i 
konsesjonsloven at eier verken står fritt til å overdra eiendommen til den han eller hun 
vil, eller til å velge sitt eget bosted.  
 

5.2 Avveininger mellom behovet for endring og hensyn som begrunner gjeldende 
lov 

5.2.1 Kontroll med omsetningen 

Konsesjonsplikt innebærer at den som overtar en eiendom må innhente tillatelse fra det 
offentlige for å være eier. Konsesjonsloven gir hjemmel for kontroll med omsetningen 
av fast eiendom. Kontrollen skal ivareta et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  
 
Om det bør være kontroll med omsetningen må etter departementets syn, ses i lys av 
hvilke verdier og interesser som det ut fra samfunnsutviklingen er behov for å ivareta. 
Lovreguleringen bør ikke gå lenger enn dette behovet tilsier. I Ot.prp. nr. 79 (2002-
2003) som ligger til grunn for gjeldende lov, uttales følgende om dette:  
 

”Dersom det er enighet om at kontrollbehovet er redusert for enkelte 
arealgrupper, står en overfor et valg mellom helt å unnta slike erverv fra 
konsesjonsplikt eller om det bør etableres en eller annen mellomform hvor 
kontrollen delvis er i behold. Departementet mener det er grunnlag for å utvide 
konsesjonsfriheten.” 

 
Hovedtyngden av ervervene som konsesjonsbehandles gjelder landbrukseiendom. 
Reglene i loven har størst betydning for slik omsetning. Som nevnt skal 
konsesjonsloven ivareta hensyn knyttet til bruk, vern og fordeling av fast eiendom. 
Også reglene i plan- og bygningsloven og i jordloven gjelder bruk og vern av fast 
eiendom. Etter departementets vurdering ivaretar disse lovene de aktuelle 
samfunnshensyn på en god måte, og slik at de hensyn og interesser som begrunner 
konsesjonsloven i all hovedsak ivaretas gjennom dette regelverket.  
 
Det oppstår sjelden konsesjonsplikt ved erverv av andre eiendommer, for eksempel 
ubebygde tomter. Selv om virkemidlene i konsesjonsloven er aktuelle ved enkelte 
erverv, har de liten innvirkning på omsetningen av slike eiendommer mer generelt. 
Konsesjonsreglene fungerer her mer som gjennomføringsvirkemidler for plan- og 
bygningsloven. Dette innebærer at behovet for kontroll med omsetningen ikke kan 
begrunne konsesjonsplikt ved slike erverv.  
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Unntakene fra konsesjonsplikt er så mange at det i seg selv er et argument for å 
oppheve loven. 
 
Behovet for kontroll med omsetningen må etter departementets syn, også vurderes i lys 
av hva praksis etter konsesjonslovens regler faktisk har ført til. I tillegg må ressurs-
bruken og ulempene ved reglene, jf. omtale i kapittel 5.1, stå i forhold til det som 
oppnås ved å opprettholde dem. Formålet med konsesjonsloven er å regulere og 
kontrollere omsetningen for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig 
for samfunnet. Omtalen i kapittel 4.1.4 av praksis viser at det er få avslag på konsesjon. 
Dette tyder på at kommunene ikke mener det er behov for å gripe inn i de frivillige 
avtalene med bruk av virkemidlene i konsesjonsloven. Kommunenes praksis trekker i 
retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendom er lite.  
 
En kan på den annen side ikke se bort fra at konsesjonsloven har virkning for 
omsetningen fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører 
innretter seg etter ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer. 
 
Sett i lys av ovenstående og behovet for endring som er beskrevet i kapittel 5.1, mener 
departementet at behovet for kontroll med omsetning av landbrukseiendom ikke lenger 
er tilstrekkelig tungtveiende som argument for å opprettholde dagens konsesjonslov.  
 

5.2.2 Vern om landbrukets produksjonsarealer 

Regjeringen har i sin politiske plattform presisert at den vil ta vare på god matjord. 
Konsesjonsplikt har isolert sett begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer. Vurderingen av om konsesjonsreglene bidrar til å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer handler om hvilke 
muligheter konsesjonsreglene åpner for og som ikke løses gjennom annet regelverk. 
Dette er tidligere lagt til grunn ved vedtakelsen av gjeldende konsesjonslov, jf. Ot.prp. 
nr.79 (2002-2003) der det sies:  
 

”Behovet for regler som regulerer eier- og bruksforhold må ses i lys av de 
endringene som er skjedd i samfunnet når det gjelder styring av arealbruk etter 
andre lovregler, for eksempel gjennom regler etter plan- og bygningsloven.” 

 
Vern om landbrukets produksjonsarealer sikres i dag i all hovedsak gjennom reglene i 
plan- og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. 
Også reglene om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets 
produksjonsarealer. I forhold til konsesjonssystemet som i sin opprinnelige form ble 
vedtatt tidlig på 1900-tallet, er plan- og bygningsloven og reglene i jordloven blitt til i 
nyere tid. Utviklingen av plansystemet og jordlovens bestemmelser fram til i dag kan 
kort beskrives slik:  

- Bygningsloven13 fra 1924 gjaldt fysisk planlegging, og gjaldt fram til 1966. Loven 
inneholdt bare en plantype, nemlig detaljert byplan for byer og tettsteder. Få 

                                                 
13 Opplysningene om utviklingen av plansystemet er hentet fra NOU 1977:1 Ny planleggingslov. 
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kommuner valgte å utarbeide slike planer. Bygningsloven var ikke tilpasset de 
behov som fulgte av økt press på bosettingsmønsteret og på bruk av 
naturressursene.  

- Forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord kom inn i den dagjeldende 
jordlov i 1955, og regler om omdisponering av skog ble fastsatt i den 
dagjeldende skogbrukslov i 1965.  

- Forbudet mot deling av jord- og skogbrukseiendom kom inn i den dagjeldende 
jordlov i 1955. 

- Bygningsloven som kom i 1965 innførte oversiktsplanlegging i lovverket, og flere 
plantyper, bl.a. grunnutnyttingsformål som landbruksområder. Loven ga 
kommunene nye virkemidler for å holde styring med grunnutnyttelse og 
byggemønster.  

- Planlovgivningen er senere utviklet videre ved en ny plan- og bygningslov som ble 
fastsatt i 1985, og senest en ny lov i 2009.  

- Forbudet mot omdisponering er beholdt i dagens jordlov. Reglene om 
omdisponering av skog ble opphevet ved innføringen av ny skogbrukslov i 2005. 

- Forbudet mot deling ble opphevet i 2013. Det er fortsatt plikt etter jordloven til å 
søke kommunens samtykke til deling. 

 
Den historiske utviklingen viser at reglene i gjeldende i plan- og bygningslov og i 
jordloven er styrket som redskap for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer. Konsesjonsloven kan imidlertid fortsatt ha en viss indirekte 
betydning. Hvor ny eier ønsker å bruke landbrukseiendom til utbygging, kan 
kommunen avslå søknaden, eller stille konsesjonsvilkår dersom jordverninteressene 
gjør seg gjeldende i sterk nok grad. Ved omsetning av ubebygde byggeklare tomter 
legger reglene i konsesjonsloven til rette for at tomta blir bebygd. I begge tilfeller 
reduseres presset på å bygge ut landbruksområder. Konsesjonslovens betydning for å 
sikre jordvernet i slike sammenhenger er imidlertid svært liten.  
 
Behovet for endring av konsesjonsreglene er skissert i kapittel 5.1. Med den 
begrensede betydning konsesjonsloven kan ha for jordvernet, mener departementet at 
hensynet til vern om landbrukets produksjonsarealer ikke er tilstrekkelig grunn til å 
opprettholde loven.  Departementet mener dessuten at andre virkemidler på en bedre 
måte vil kunne bidra til å styrke jordvernet. Kommunen er planmyndighet, og har også 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 4 til blant annet å fastsette 
rekkefølgebestemmelser slik at områder som er tillatt omdisponert til annet enn 
landbruk bygges ut før kommunen legger ut nye landbruksområder til utbygging.  
 
Departementet mener videre at arbeidet for å verne om produksjonsarealene er viktig, 
og skal derfor utarbeide en nasjonal jordvernstrategi.   
 

5.2.3 Boplikt på landbrukseiendom 

Formålet med reglene om boplikt er å bidra til å opprettholde og styrke bosettingen, 
ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapshensyn, jf. 
kapittel 3.2. Departementet legger til grunn at en rekke andre forhold enn boplikten og 
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praktiseringen av den har innvirkning på hvor den enkelte velger å bosette seg. Et 
eksempel på slike forhold er muligheten for å skaffe seg arbeid. Et annet eksempel er at 
eiere av landbrukseiendom har sterke kulturelle og følelsesmessige bånd til 
landbrukseiendommen. Disse forholdene vil trolig i mange tilfeller være mer 
utslagsgivende for den enkeltes valg av bosted enn boplikten.  
 
Forskningsresultatene viser samlet sett at det er et nokså åpent spørsmål om reglene 
om boplikt på landbrukseiendom virker, eller om de ikke virker etter sitt formål, se 
vedlegg 1. De ulike forskningsresultatene viser at det er vanskelig å isolere virkningen 
av boplikten og dermed vanskelig å si noe sikkert om boplikten innvirker på bosetting, 
hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I rapporten Boplikt i 
landbruket – bolyst eller botvang?14 uttales blant annet om dette:  
 

”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet om boplikten 
virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av problemet rundt 
dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle effekten. … Vi 
kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre kontrollerte 
eksperiment for å se om den virker eller ikke.” 

 
Departementet mener at det ut fra behovet for endring av konsesjonsloven som er 
skissert i kapittel 5.1, er uheldig å opprettholde regler om boplikt på landbrukseiendom. 
Det kan heller ikke uten videre legges til grunn at reglene rent faktisk ivaretar 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning eller kulturlandskapet.  Til tross for 
reglene om boplikt, står dessuten ca. 30.800 landbrukseiendommer ubebodd. 
 
Reglene i jordloven om oppfyllelse av driveplikt ved bortleie gjør det mulig for ny eier å 
overta uten å drive gården selv. Dersom boplikt på landbrukseiendom fjernes, åpner det 
for at også den som ønsker å leie ut boligen på gården kan overta. Flere enn i dag kan 
med en slik løsning få et passivt forhold til den landbrukseiendommen de eier. 
Departementet har imidlertid ikke grunn til å tro at en slik utvikling er påregnelig for et 
stort antall landbrukseiendommer. Undersøkelsene som er referert i vedlegg 1 viser at 
eierens følelser for eiendommen i mange tilfeller er bestemmende for hvordan 
eiendommene blir brukt, slik at lovgivningen er av underordnet betydning. Dersom de 
følelsesmessige båndene til landbrukseiendommen fortsatt er sterke, er det lite trolig at 
eventuell oppheving av reglene om boplikt på slike eiendommer vil få umiddelbare 
følger. 
 
Reglene om boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin, og boplikten 
kan være prisdempende, den kan ha betydning for omsetning av landbrukseiendom, for 
investeringer i eiendommen og håndhevingen av den krever både offentlige og private 
ressurser. Når forskning viser at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt, 
mener departementet at de hensyn som begrunner boplikten ikke er tilstrekkelige for å 
opprettholde dagens regler om boplikt.   
 

                                                 
14 Storstad, Forbord og Almås (2009) 
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5.2.4 Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (null-grense) 

Formålet med regler om boplikt utenom landbruksområder er å hindre at hus som har 
vært brukt til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. En utvikling der helårsboliger blir 
brukt til fritidshus kan skje der helårsboligene, for eksempel på grunn av beliggenhet, 
er mer attraktive som fritidseiendommer enn som boligeiendommer. Avhengig av 
omfanget, kan en slik utvikling få konsekvenser for bosetningsmønsteret, lokalmiljøet 
og boligprisene, og muligens også for kommunens skatteinntekter.   
 
Gjeldende regler bygger på at kommunen selv ut fra lokale forhold, tar stilling til om 
det er nødvendig å utvide konsesjonsplikten eller ikke. Kommunen må da både vurdere 
om det er behov for lokal forskrift, og om fordelene en forskrift fører til står i et rimelig 
forhold til eventuelle ulemper ved reglene.  
 
Boplikten gjelder i disse tilfellene for hele eiertiden og virker på den måten sterkt 
innskrenkende på eierens rådighet over eiendommen. Reglene har dermed en 
prisdempende effekt ved omsetning av fast eiendom. Videre krever reglene 
kontrollrutiner for å følges opp, og for enkelte kommuner i attraktive områder har 
håndhevingen av reglene vist seg å være ressurskrevende. På samme måte som for 
reglene om boplikt på landbrukseiendom, viser forskning at det er usikkert om reglene 
virker etter sin hensikt. Ut fra en samlet vurdering mener departementet etter dette at 
også reglene om nedsatt konsesjonsgrense bør oppheves. 
 

5.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår at konsesjonsloven oppheves i sin helhet. Departementet kan 
ikke se at noen av de hensyn som loven skal ivareta og som er beskrevet i kapittel 5.2 er 
tilstrekkelig tungtveiende til å opprettholde den kontrollen med omsetningen som 
konsesjonsloven innebærer.   
 
Departementets forslag om å oppheve konsesjonsloven innebærer blant annet at 
reglene om boplikt ved erverv av landbrukseiendom oppheves. Departementet mener 
ut fra hensynet til et enhetlig regelverk at også boplikt for de odels- og 
åsetesberettigede må oppheves. Det samme gjelder andre regler om boplikt i 
odelsloven. Se omtale av gjeldende regler i kapittel 3.4.2. 
 
Det går fram av kapittel 3.2 at det kan oppstå konsesjonsplikt ved stiftelse og 
overdragelse av bruksretter og enkelte typer rådighetsinnskrenkninger. Bakgrunnen 
for at slike rettsstiftelser utløser konsesjonsplikt er lovgivers ønske om å hindre 
omgåelser av konsesjonsplikten. Ved opphevelse av konsesjonsplikten, er det heller 
ikke noe selvstendig behov for konsesjonsplikt ved stiftelse og overdragelse av slike 
rettigheter.  
 
Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private 
eiendomsretten. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5.1. 
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6. SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKRAFTTREDELSE 

En konsesjonssøknad som ikke er endelig avgjort når oppheving av konsesjonsloven 
trer i kraft, vil falle bort.  
 
Når det gjelder vilkår knyttet til konsesjon som er innvilget etter dagens regler, er det 
nødvendig å skille mellom vilkår som direkte tilgodeser en tredjepart, og de som ikke 
gjør det.  
 
Vilkår som ikke direkte tilgodeser en tredjepart vil falle bort når konsesjonsloven 
oppheves. Typisk vil dette gjelde vilkår om boplikt.  
 
Vilkår knyttet til konsesjon som gir fordeler til bestemte personer, må fortsatt gjelde. 
Dette vil typisk dreie seg om vilkår om salg av tilleggsjord til navngitte personer. Er det 
ikke klart hvem som vil få fordel av vilkåret, kan det i forbindelse med ikrafttredelsen 
også fastsettes at slike vilkår faller bort ved oppheving av konsesjonsloven. Et eksempel 
er vilkår om salg av tilleggsjord ”til nabobruk”.  
 

7. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Når erverv av fast eiendom ikke lenger skal konsesjonsbehandles, vil det offentlige ikke 
lenger bruke ressurser på disse sakene, se kapittel 4.1.4. Det vil ikke være noen 
konsesjonssaker til behandling, og det vil heller ikke være aktuelt å følge opp brudd på 
konsesjonsloven eller eventuelle konsesjonsvilkår. All kontroll i forbindelse med 
egenerklæringer faller også bort.  
 
Oppheving vil videre innebære at det ikke lenger kan vedtas forskrifter om nedsatt 
konsesjonsgrense (nullgrense), og eksisterende forskrifter vil måtte oppheves. 
Oppgaven med å kontrollere etterlevelsen av slike forskrifter bortfaller.  
 
Konsesjonsloven foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Forslaget 
innebærer derfor ingen nye oppgaver for det offentlige.  
 
Departementet legger til grunn at forslaget vil frigi ressurser i offentlig forvaltning og 
da særlig i kommunene og hos fylkesmennene.  
 
I  Aanesland og Holms rapport fra 200015, som er omtalt i vedlegg 1, presenteres en 
undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig regulering av markedet for 
landbrukseiendommer. I rapporten er det blant annet fremhevet at reguleringen påfører 
både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs. transaksjonskostnader 
knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for samfunnet som man 
unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen er avgrenset til å omfatte behandlingen av 
søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker om bruk av statens 
forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til landbrukseiendommer eid og 
                                                 
15 Aanesland og Holm 2000: Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer - virkninger for 
verdiskaping og bosetting 
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forvaltet av staten. Undersøkelsen viser at kommunene i 1997 brukte ca. 10 timer på 
behandlingen av hver sak. Fylkene brukte til sammen omtrent like mange timer pr. sak.  
 
Etter 1997 er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser. I tiden etter 
undersøkelsen er det også gjort mange endringer i regelverk og organisering, slik at 
tallstørrelsene ikke er overførbare på dagens forhold.   
 

8. LOVFORSLAG  

1. Konsesjonsloven, lov 28. november 2003 nr. 98 oppheves.  
 

2. Det gjøres følgende endringer i odelsloven, lov 28. juni 1974 nr. 58: 
 
§ 27.Utsetjing av sak om odelsløysing eller offentleg skifte ved søknad om 
konsesjon eller fritak frå driveplikt  endres slik:  
Når det i samband med odelsløysing eller offentleg skifte blir søkt om fritak frå 
driveplikt, skal retten utsetje den endelege avgjerda i saka til fritaksspørsmålet er 
avgjort. 

§ 28.Odelsløysing og tilbakesøkjing ved brot på bu- og driveplikt  første og 
annet ledd endres slik: 
 

Dersom ein odelrettshavar ikkje oppfyller driveplikta etter jordlova § 8, kan andre 
odelsrettshavarar innan fem år etter at overtakinga fann stad, søkje eigedomen løyst på 
odel utan hinder av om eigaren måtte ha betre odelsrett. 

Har eigaren fått eigedomen ved odelsløysing, kan også saksøkte i løysingssaka 
søkje eigedomen tilbake når driveplikta ikkje blir oppfylt. Det same gjeld om eigaren, før 
tidsfristen etter første stykket er ute, avhender eigedomen til nokon som ikkje har 
odelsrett. Som avhending blir også rekna forpakting eller annan liknande total 
bruksrett. Krav om tilbakesøkjing etter dette stykket står tilbake for odelsrettshavarane 
sin løysingsrett etter første stykket. 

 
§ 39.Bu- og driveplikt for attlevande endres slik: 
For at attlevande skal ha vern som nemnt i §§ 34 til 36, må han seinast frå eitt år etter at 
han blei eigar, drive eigedomen i samsvar med jordlova § 8. Den styresmakta som kan 
gi fritak frå driveplikt etter jordlova § 8 a, kan gi dispensasjon frå driveplikta. 

Bruksretten fell bort om eigedomen ikkje blir driven på forsvarleg måte. 

 

§ 51.Kva åsetesrett er  tredje ledd endres slik: 
Reglane om driveplikt i jordlova § 8 første stykket gjeld tilsvarande når ein åsetesarving 
tek over jord. 
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            Vedlegg I 

Oversikt over forskningsrapporter og undersøkelser 

Aanesland og Holm (1999) Virkninger av boplikt på bosetting og investering. 
I undersøkelsen ble det gjennomført intervjuer om virkningen av boplikt for 
landbrukseiendommer. Forholdene i Hedmark hvor det er personlig boplikt for 
landbrukseiendom, sammenliknes med forholdene i Värmland hvor det ikke er boplikt. 
Intervjuene viste at 20 % av eierne i Hedmark ikke bodde på eiendommene sine, mens 
13 % av eierne i Värmland ikke bodde på sine eiendommer. 
 
Aanesland og Holm (2000) Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer - 
virkninger for verdiskaping og bosetting  
Rapporten omhandler bl.a. en undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig 
regulering av markedet for landbrukseiendommer, med et spesielt fokus på 
forvaltningen av skogressursene. I rapporten fremheves det bl.a. at reguleringen 
påfører både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs. 
transaksjonskostnader knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for 
samfunnet som man unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen var avgrenset til å 
omfatte behandlingen av søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker 
om bruk av statens forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til 
landbrukseiendommer eid og forvaltet av staten. Kostnadene med forvaltning av 
lovverket ble i kapittel 8 kartlagt på kommune-, fylkes- og departementsnivå 
(Landbruksdepartementet). Det ble gjort et utvalg av kommuner, fylker og saker. 
Kostnadene med konsesjonssaker ble beregnet til ca 12,3 mill. kr. Undersøkelsen 
omfattet også rettsapparatets og Sivilombudsmannens behandling av saker underlagt 
konsesjonsloven og odelsloven. Det gjennomsnittlige tidsforbruket pr. konsesjonssak 
var 9,9 timer på kommunenivå, og 9,8 timer hos fylkesmennene.  
 
Aanesland og Holm (2002): Boplikt drøm og virkelighet. Boka omhandler kommunal 
forskrift om nedsatt konsesjonsplikt. Aanesland og Holm legger til grunn at det ved å 
innføre forskrift om nedsatt konsesjonsplikt oppstår to markeder, et for fritidsboliger og 
et for helårsboliger, og at prisen ved omsetning på samme bolig er ulik i de to 
markedene. Markedet for fritidsboliger er i mindre grad enn markedet for helårsboliger 
avhengig av lokale forhold. Prisdannelsen for fritidsboliger er imidlertid knyttet til 
spesielle naturgitte forhold og geografisk beliggenhet. Aanesland og Holm hevder at 
boplikt i områder med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt har en rekke utilsiktede 
virkninger. De viser til at helårsboliger i stor grad omsettes til nær slekt, at noen 
unnlater å oppfylle boplikten slik at det offentlige må bruke ressurser på kontroll, det 
dannes et press på å endre bruken fra helårsbolig til fritidsbolig, det omsettes færre 
helårsboliger, færre investerer i nybygg og eierne får frigjort mindre kapital ved salg av 
boligen. 
  
Aanesland og Holm (Plan 6/2004): Boplikt for helårsboliger – svarer resultatet til 
forventningene? Gjennomgangen i artikkelen viste at det prosentvis var flere ubebodde 
helårsboliger i sammenlignbare kommuner med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt 
enn i kommuner som ikke hadde innført slike regler. 
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Flemsæther (2007): The Dream of a Small-holding. Temaet i rapporten er om målet om 
å få flere eiendommer på salg ved å heve arealgrensen for konsesjonsplikt mv. i 2001 
faktisk førte til større omsetning. I rapporten er det vist til at regelverket neppe har 
nevneverdig betydning for viljen til å selge en eiendom ut av familien. Det er andre 
årsaker, i hovedsak eierne og familiens tilknytning og følelser knyttet til eiendommen, 
som synes å være bestemmende for om disse små eiendommene omsettes eller ikke. 
 
Storstad, Forbord og Blekesaune (2007): Boplikt i landbruket. En analyse av kommunal 
praksis. Rapporten gjelder praksis i noen kommuner ved behandlingen av søknader om 
fritak fra boplikt i 2005 og 2006. Rapporten viser at jo mer dominerende landbruket er i 
kommunen desto flere søknader mottar kommunen. Antallet søknader om fritak 
varierte i liten grad med forhold knyttet til kommunens arbeidsmarked, utviklingen i 
innbyggerantallet de siste årene, eller i hvilken grad kommunen er en hyttekommune. 
Sannsynligheten for at en konsesjonssøknad innvilges uten boplikt var større i 
kommuner hvor landbruket har en mindre markert rolle enn i ”landbrukskommuner”. 
 
Arnesen og Mønnes (2008): Boplikt, en analyse av erfaring i Hedmark. I undersøkelsen 
går det fram at det gjennomgående er små ressurser som er brukt på opprustning av 
våningshus blant dem som ikke selv bor fast på eiendommen. Undersøkelsen viser 
også at eiere som har overtatt etter at boplikten ble innført i 1975 i gjennomsnitt har 
investert mer i vedlikehold av våningshuset i de siste 5 årene enn eiere som overtok 
uten boplikt i årene før. 
 
Forbord og Storstad (2008): Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: Sikrer 
det helårsbosetting? En sammenligning av kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og 
kommuner uten slike regler viser at andelen bosatte eneboliger og små gårdsbruk er 
like stor i begge de to typene fritidskommuner. I rapporten legges til grunn at boplikt 
kan ha effekt på et lavere geografisk nivå, for eksempel i Røros sentrum hvor 
etterspørselen etter fritidsboliger er større enn interessen (og kjøpekraften) for å bruke 
eiendommene som helårsbolig. Det går fram av rapporten at de rådmennene som 
svarte på intervju var samstemte om at boplikten var et viktig virkemiddel for bosetting, 
og verd å beholde. De fleste kommunene kontrollerte at eierne etterlever boplikten, 
men brukte neppe mye mer enn et månedsverk årlig på slik kontroll. Få trodde at 
boplikten førte til at boligeiendommene ikke blir solgt og dermed ble stående 
ubebodde.  
 
Forbord og Storstad (2008): Praktisering av regelen om boplikt på landbrukseiendom. 
Undersøkelsen gjaldt 137 saker i 15 kommuner fra året 2006. Det ble vist til at 
kommunene praktiserte reglene om boplikt i tråd med lovverket. Jo større eller mer 
ressurssterk landbrukseiendommen var jo vanskeligere var det å få fritak. Uttalt at: 
”..skal en ha håp om å sikre bosetting i distriktene, må også andre mer ”lystbaserte” 
virkemidler og proaktive tilnærminger brukes.”  
 
Storstad, Forbord og Almås (2009): Boplikt i landbruket – bolyst eller botvang? 
Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant eiere av landbrukseiendommer. I 
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rapporten pekes det på at det er vanskelig å isolere effekten av boplikt fordi den virker 
sammen med andre lovreguleringer. I tillegg virker den innenfor kulturelle normer som 
eksisterer innenfor landbruket. Den sterkeste normen synes å være at eiendommen 
skal forbli i slektas eie. Det går fram av rapporten at de som bor på 
landbrukseiendommer bor der av lyst, ikke mot eget ønske, og at boplikten har en 
selekterende effekt når det gjelder hvem som overtar landbrukseiendom. Eierne av 
landbrukseiendommer mente først og fremst at boplikten har ført til mer lokalt eierskap 
til landbrukseiendommer og hindret at landbrukseiendommer er blitt fritidsboliger. I 
rapporten uttales bl.a.: ”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet 
om boplikten virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av 
problemet rundt dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle 
effekten. ….Vi kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre 
kontrollerte eksperiment for å se om den virker eller ikke.” 
  
Flemsæther, Storstad og Kroken (2011): Det handler om følelser. Rapporten gjaldt de ca 
34.500 landbrukseiendommer som var bebygd med bolighus, men manglet fast helårs 
bosetting. Av disse var 55 % av eiendommene benyttet som fritidsbolig. 21 % av 
eiendommene sto ubrukte hele året. Av de ubebodde eiendommene hadde hver fjerde 
eiendom stått uten fast bosetting i mer enn 30 år. På 61 % av eiendommene var 
jordbruksarealet leid ut til andre bønder i lokalsamfunnet. Hele eller deler av 
jordbruksarealet lå brakk på 35 % av eiendommene. De fleste eierne oppga at 
standarden på bolighusene var meget god eller god, mens standarden på 
driftsbygningene ble vurdert som langt dårligere. Eieren av en ubebodd 
landbrukseiendom var en godt voksen mann, gift og med barn, gjerne med høyere 
utdanning, bosatt i rurale områder i ganske kort avstand fra den landbrukseiendommen 
han eier, og med tilknytning til både eiendommen og stedet gjennom egen oppvekst. Få 
hadde planer om å bosette seg på eiendommen. 45 % av eierne oppga at det var helt 
uaktuelt å selge eiendommene uavhengig av hvilken pris de ville få ved eventuelt salg. 
De som selv benyttet eiendommen til fritidsformål var i noe mindre grad villige til å 
selge eiendommen. I rapporten er det vist til at forhold knyttet til lov og regelverket, 
som boplikt, prisregulering og kommunale reguleringsplaner er av underordnet 
betydning for at ubebodde eiendommer ikke legges ut for salg. Rapporten konkluderer 
med at det er følelsesmessige grunner til at eiendommene forblir i eiers eie.  
 
Ericsson, Skjeggedal, Arnesen og Overvåg (2011): Second Homes i Norge. I 
sammenstillingen går det fram at 28 % av den samlede fritidsboligbestanden i landet lå i 
de 65 kommunene som pr. 2010 hadde innført nedsatt konsesjonsgrense. Det er videre 
vist til at det særlig i tettsteder og byer langs kysten er mange helårsboliger som tas i 
bruk til fritidsformål. I alt viste registreringer fra GAB/matrikkelen at av vel 442.000 
registrerte fritidsboliger ble ca. 30.000 helårsboliger utenom våningshus benyttet som 
fritidsbolig pr januar 2010. Det ble påpekt at det trolig er store mørketall i denne 
kategorien.  Det er i fjellområdene veksten i fritidsboligutbyggingen har vært størst de 
siste årene. Ved kysten er det knapphet på arealer, og større konflikter mellom 
fastboende og fritidsbruk. Ved kysten langs Oslofjorden og på sørlandskysten har 
veksten i fritidsboligutbygging stagnert. 
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Oppstart: Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Arbeidet med å revidere lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag 

igangsettes, jfr Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1077 nr 82 §§ 4 

og 5. 

2. Dette kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmesider, hvor det settes frist for 

å komme med innspill til revisjonsarbeidet. 

 

Sammendrag 
Økt båttrafikk på Storelva og problemstillinger rundt bruk av vannscooter i Tyrifjorden og 

Steinsfjorden gjør at det er behov for å revidere lokal forskrift om motorferdsel. Rådmannen 

ønsker også et helhetlig lovverk som kan gi felles regler, da både Hole og Ringerike har 

arealer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.  

 

Bakgrunn 
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i januar og februar 2010 tilsyn med Ringerike 

kommune som miljøvernmyndighet, bl.a. med fokus på saksbehandling innen 

motorferdselslovgivningen. Under tilsynet ble det avdekket fire avvik og en merknad. Som 

en direkte følge av tilsynet ble det igangsatt arbeid med å revidere lokal forskrift om 

motorferdsel. Dette arbeidet stoppet, av ulike grunner opp. 

 

I samarbeid med Hole kommune er det nå ønske om å gjenoppta arbeidet slik at vi kan få 

sluttført arbeidet fra tidligere. 

 

Beskrivelse av saken 

De seinere årene har det blitt mer båttrafikk, særlig på Storelva. Folk har blitt mer bevisste 

på elva og bruk av den. I tillegg har Dronning Tyra bidratt til økt bruk av elva og 

Tyrifjorden.  

 

Bruken av vannscootere har hatt en markant økning de siste årene, og da det er ulike 

bestemmelser  i Hole og Ringerike for når det gjelder bruk av vannscootere, mener 

rådmannen at det vil være en stor fordel å få en revisjon av forskriften. Det vil gi 

befolkningen et klarere regelverk å forholde seg til, samtidig som det vil være enklere å 

etterleve og kontrollere forskriften.  



 

I en forskriftsrevisjon vil det i første rekke være aktuelt å se på fartsbegrensninger i båt, og 

da særlig i Storelva, der det erfaringsmessig kan være en utfordring med 5 knops hastighet 

pga strømningsforholdene. Det vil også være aktuelt å se på regler for bruk av vannscooter i 

Steinsfjorden og Tyrifjorden. 

 

Siden Ringerike kommune har felles vassdragsinteresser med Hole kommune, vil et 

revisjonsarbeid foregå i samarbeid med Hole, slik at det blir like bestemmelser for Storelva, 

Tyrifjorden og Steinsfjorden. 

 

Landing med sjøfly tas ikke med i denne revisjonen, da det inkluderer betraktelig flere 

kommuner. Rådmannen ønsker først å ha et møte med alle kommunene rundt Tyrifjorden for 

å avklare dagens praksis rundt sjøflyproblematikken. Først når praksisen blir avklart kan det 

vurderes om det er aktuelt å endre lokal forskrift. 

 

Juridiske forhold  
Motorisert ferdsel reguleres i dag gjennom motorferdselloven samt sentral og lokal forskrift 

til den. Det er nå snakk om å revidere de lokale bestemmelsene, og fastsette ny lokal 

forskrift. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble igangsatt et revisjonsarbeid i 2011. Saken er tidligere behandlet i HMA den 

11.04.2011 i sak 56/11. Dette arbeidet har imidlertid ikke blitt fullført, og det varsles nå ny 

oppstart. 

 
Plan- og miljøstyret i Hole kommune har vedtatt oppstart med revisjon av lokal forskrift for 

motorferdsel i Hole, i møte 20.10.2014, sak 046/14. 

 

Behov for informasjon og høringer 
En eventuell oppstart av revisjon krever at det kunngjøres i lokalavis, og at det sendes 

høringsbrev til en rekke berørte parter, slik at eventuelle høringsuttalelser kan tas med i det 

videre arbeidet.  

 

Alternative løsninger 
Et alternativt vedtak kan se slik ut:  

 

HMA mener det ikke er behov for en revidering av lokal forskrift om motorisert ferdsel og  

vil ikke anbefale at det settes i gang et slikt arbeid. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen anbefaler at revisjonsarbeidet igangsettes, og at det varsles oppstart av arbeidet. 

 

Lenker 
Gjeldende lokal forskrift om motorferdsel i utmark, Ringerike kommune: 

http://lovdata.no/forskrift/2001-05-31-745 



 

Lokal forskrift om motorferdsel i utmark, Hole kommune: 

http://lovdata.no/forskrift/2000-06-05-601  

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2260-2   Arkiv: GNR 80/74  

 

Gnr 80/74 Klage på pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Hovedkomiteen viser til pålegg om tilkobling, klage og rådmannens saksfremlegg. 

2. Klagen tas ikke tilfølge. Vedtak om pålegg til tilkobling fra 10.07.2014, saksnummer 

14/2438-1 med vilkår opprettholdes.  

3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Sammendrag 
Etter at sanering av offentlig avløp på strekningen Ask-Muggerud er ferdigstilt er gnr./ bnr. 

80/74 en eiendom som ligger innenfor rimelig avstand til hovedledningen, men som ikke har 

koblet seg på denne.  

Det er nå blitt gitt pålegg om tilkobling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2. 

Dette pålegget har blitt påklaget av den ene eieren av tomten.  

 

Eiere av tomt gnr 80/74 Charles André Lindberg 

Kristin Lindberg 

Kim Arne Boska 

Klager Charles André Lindberg (heretter kalt 

«klager») 

 
 

 

Innledning 
Sanering og utvidelse av offentlig kloakknett på strekningen Ask-Muggerud har foregått 

siden 2011, med anleggsstart i 2012.  

 

Alle eiendommer som var aktuelle for tilknytting ble informert om dette i brev 14.08.2012 

sammen med forskjellig nyttig informasjon om prosessen.  Der ble det også informert om at 

grunneiere selv må ta ansvar for etablering av stikkledning. Det ble informert om anbefalt 

trasé for stikkledningen. 



 

I nytt brev ble grunneiere gjort oppmerksom på at det var mulig å benytte seg av 

entreprenøren som også tok seg av arbeidene på hovedledningen, for å gjennomføre 

etablering av stikkledning og dermed påkobling. Kostnadsoverslag på dette ble sendt ut fra 

entreprenøren som hadde vunnet kommunens anbudskonkurranse (Fossum AS). 

Grunneierne ble gjort oppmerksom på at de også kunne benytte andre aktører.  

 

Grunneiere ble gjort oppmerksom på at kommunen vil dekke utgifter som overstiger kr 

150 000.- på de prosjekterte eiendommene. Det vil si grøftekostnader opp mot kr.150.000,-, 

som huseiere må forvente å dekke. Det har vært en forutsetning for dette tilbudet, at 

utbedringene av de private ledninger ble utført i anleggsperioden når kommunens 

entreprenør var i området. 

 

Plan- og bygingslovens § 27-2 2. ledd sier følgende: «Når offentlig avløpsledning går over 

eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som 

ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være 

forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen 

godkjenne en annen ordning.»   

 

Det finnes ingen nasjonal definisjon på hva «uforholdsmessig stor kostnad» (eller «rimelig 

avstand», som også brukes) er, men Ringerike kommune har valgt å forholde seg til 

estimerte anleggskostnader for å vurdere pålegg. Øverste grense for når Ringerike kommune 

pålegger tilkobling er lagt på 2 G, med maks 150 000 .- pr 2014. Et lignende beløp brukes i 

flere av våre nabokommuner (blant annet Lier, Modum, Drammen, Øvre Eiker). 

 

Eiendommer som ikke får pålegg om tilknytting må ha godkjent privat avløpsanlegg, som 

tilfredsstiller dagens lov- og regelverk. Et nytt privat avløpsrenseanlegg ligger som regel på 

en kostnadsramme på omtrent kr. 80 000-200 000.-, avhengig av teknologi og grunnforhold.    

 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunens hovedledning er lagt slik at flere eiendommer var avhengig av at 

stikkledningen kunne føres over eiendommen som klager (eier av 80/74, Charles André 

Lindberg ) eier med flere andre (se vedlegg 2 for kart over ledningstrase). På denne måten 

ville flere eiendommer delt på utgiftene til fellesledningen, noe som ville gjort det billigere 

for alle.  

 

Fordeling av kostnader ble gjort etter en nøkkelberegning se vedlegg 4.  

Etter at forslag til prosjektert stikkledning ble sendt ut til naboene, har stikkledningen blitt 

forlenget, for å imøtekomme ønsket fra eiere av eiendom 80/15 og klager se vedlegg 3. 

Dermed ble stikkledningene kortere og billigere enn i den opprinnelige prosjekteringen.  

 

Endelig tilbud for revidert prosjektering av stikkledning ble forelagt grunneierne. Når tilbud 

fra Fossum AS ble lagt frem for eier av 80/74 gav han uttrykk for at han ønsket å innhente 

flere tilbud fra andre aktører, fordi han mente gitt kostnadsoverslag ikke var konkret nok.  

24.08.2014 avslår han på vegne av seg selv og sine naboer nei til tilbudet fra Fossum AS. 

Han ble ved flere anledninger gjort oppmerksom på at pålegg om tilkobling kunne bli 

aktuelt.  

 



De fleste av naboene, som klager takket nei på vegne av, ønsker også i dag å koble seg til 

offentlig kloakk. I og med at det pr dags dato ikke foreligger tillatelse til å krysse klagers 

tomt, har de ikke hatt muligheten til å benytte seg av anbefalt og priset trasé for 

stikkledningen. Alternativ trasé har vist seg å være vesentlig dyrere og har derfor blitt 

vurdert til ikke å falle inn under definisjonen for «rimelig avstand».   

Disse eiendommene har fått pålegg om etablere/oppgradere privat avløpsløsning til å 

tilfredsstille gjeldende regelverk. De har også mulighet til fortsatt å koble seg til kommunalt 

nett om de ønsker.  

 

Klagers eiendom er pr dags dato den eneste som fortsatt vurderes til å ligge innenfor 

definisjonen av «rimelig avstand», selv om tilbud fra Fossum AS er basert på at 38m 

stikkledning deles på to, noe som ikke er aktuelt lenger nå.  Eiendommen har fått pålegg om 

tilkobling 10.07.2014. Kommune mottok klage på pålegget 31.07.2014. Klager har fått 

beskjed om at klagen ikke vil bli behandlet før senhøst 2014.  

 

Denne eiendommen er derfor den eneste som pr dags dato har fått pålegg om tilknytting.  

 

 

Tabellen under viser en oversikt over essensielle brev og handlinger i saken. OBS dette er 

ikke en uttømmende liste over saksdokumenter! 

Tema Avsender Mottaker Dato 

Utsending av 

informasjon om 

anlegg med varsel om 

at eiendommer som 

ligger i rimelig 

avstand til 

hovedledning vil bli 

pålagt tilkobling  

Rådmann (som 

anleggseier) 

Aktuelle 

eiendommer 

for tilkobling 

14.08.2012 

Informasjon om møte 

med eier av 80/74 

(klager) og 80/15 

Som resulterte i 

forlenging av 

hovedtrase  

Rådmann (som 

anleggseier) 

Aktuelle 

eiendommer 

for tilkobling 

09.11.2012 

Utsending av endelig 

kostnadsoverslag 

Fossum AS Gnr 80/74 og 

andre 

eiendommer 

som blir berørt 

av endringen 

19.03.2013 

Eier av gnr 80/74 

avslår tilbud fra 

Fossum AS på vegne 

av seg selv og 

involverte naboer.  

Charles Andre 

Lindberg (klager) 

Rådmann (som 

anleggseier), 

Fossum AS 

24.08.2013 

Formell overtakelse 

av ledningsanlegget 

Fossum AS Rådmann (som 

anleggseier) 

23.10.2013 

Kostnadsoverslag fra 

alternativ entreprenør 

Charles Andre 

Lindberg (klager) 

Rådmann (som 

anleggseier) 

18.03.2014 



med søknad om 

kommunal tilskudd 

for utgifter over 

kr.150 000.- pr bolig.  

Avslag på søknad  Rådmann (som 

anleggseier) 

Charles Andre 

Lindberg 

(klager) 

31.03.2014 

Vedtak om pålegg om 

tilkobling til offentlig 

nett 

Rådmann (som 

myndighet) 

Charles André 

Lindberg 

10.07.2014 

Klage på pålegg Charles André 

Lindberg 

Rådmann (som 

myndighet) 

31.07.2014 

Foreløpig svar på 

klage 

Rådmann (som 

myndighet) 

Charles André 

Lindberg 

14.08.2014 

Kommentar på klage Rådmann (som 

myndighet) 

Charles André 

Lindberg 

03.11.2014 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ringerike kommune har i 2011 vedtatt at alle eiendommer i kommunen skal ha 

tilfredsstillende avløpssituasjon (Hovedplan vann og strategi for opprydding i spredt avløp, 

vedtatt i kommunestyre 30.03 2011). Vannforskriften krever at alle vassdrag i kommunene 

skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021, dette innebærer bla opprydding i 

spredte avløp.   

 

Juridiske forhold  
Om klagen ikke tas til følge vil saken videresendes til Fylkesmannen i Buskerud til endelig 

avgjørelse.  

 

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen kan avgjøre å ta klagen til følge. Etter lovverket må et slikt vedtak 

begrunnes. Rådmannen vil påpeke at et positivt vedtak vil ha presedensvirkning i lignende 

tilfeller. Et alternativt forslag kan se slik ut: 
 

1.  Hovedkomiteen velger å ta klagen til følge. Vedtak om pålegg om tilkobling til 

offentlig avløpsnett for eiendom 80/74 oppheves.  

2. Eiendom 80/74 skal dokumentere at privat avløpsanlegg tilfredsstiller dagens krav 

til rensning. Alternativt må privat avløpsanlegg oppgraderes slik at det tilfredsstiller 

dagens krav til rensing. 

3. Myndighet til videre oppfølging av privat avløpsanlegg delegeres til rådmannen.  

 

Innhold i klagen og rådmannens kommentarer 
- Det stilles spørsmål ved at eiendom 80/24 ikke har fått pålegg om tilkobling og det 

hevdes at denne tomtens avløpsledning går over klagers eiendom 

Rådmannens vurdering: 

Kloakkforholdene på eiendom 80/24 er ikke kjent for kommunen i detalj. Det 

foreligger ikke gyldig utslippstillatelse for denne eiendommen. Eier av eiendommen 

vil få pålegg om oppgradering av det private renseanlegget eller tilkobling til 



kommunal kloakk.  

 

- Det påpekes at tilkobling til hovedledning måtte skje på et korrekt og likt grunnlag 

for alle eiendommene i området. 

Pålegg om tilkobling følger direkte av plan- og bygningslovens § 27-2 og 

kostnadsoverslag fra kommunens entreprenør i anleggsperioden. Trase for 

hovedledningen ble til gjennom prosjektering og følger prinsippet om å tilkoble så 

mange eiendommer som mulig for lavest mulig investering. Rådmannen vurderer 

dette til å være korrekt og likt grunnlag for eiendommene i området, tatt i 

betraktning at hver eiendom har forskjellige grunnforhold, avstand til vei/trase.  

 

- Klager etterlyser en konstruktiv løsning på nevnte forhold. Det vises til et møte i 

august 2013 der mulig løsning ble skissert. 

Det finnes intet offisielt møtereferat fra møtet 14.08.14. Rådmannen mener at dette 

viser at man ikke ble enig om ledningstrase på dette møte. Trase for hovedledningen 

hadde på dette tidspunktet allerede blitt endret én gang for å legge forholdene bedre 

til rette for tilkobling og komme klager i møte. Rådmannen vurderer at man fra 

kommunens side har vært svært imøtekommende for å finne en løsning.  

 

Rådmann påpeker at det har blitt sendt ut kommentar på klagen for å klare opp i eventuelle 

misforståelser. Frist for tilbakemelding er satt til 21.11.2014. Hvis det kommer inn 

kommentarer innenfor gitt frist (21.11.2014), vil det vedlegges saken.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener å ha strekt seg langt for å komme til en konstruktiv løsning i saken. 

Hovedledning ligger på eiendommen og eiendommen ligger innenfor det som vurderes som 

«rimelig avstand» til hovedledning og vil ikke medføre uforholdsmessig kostnad.  

Rådmannen vurderer at klagen ikke kommer opp med nye momenter i saken. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Kart over ledningstrase 

3. Informasjonsbrev til grunneiere om tilknytting  

4. Brev om ny ledningstrase 

5. Fordeling av ledningsandeler 

6. Kostnadsoverslag for stikkledning 

7. Epostkorrespondanse Kommunen – klager – Fossum AS 

8. Nytt kostnadsoverslag fra klagers side med søknad om delvis dekking av kostnader 

9. Avslag på søknad 

10. Pålegg om tilkobling 

11. Klage på pålegg om tilkobling 

12. Pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett - Foreløpig kommentar på klagen 

 

Lenker 
 

Plan- og bygningslovens § 27-2  



 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

 

 

 



 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum  

3502 HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

10/2210-62 19235/12 M03  14.08.2012 

 

SANERING VANN- OG AVLØPSLEDNINGER STREKNING ASK – MUGGERUD. 

INFORMASJON OM NØDVENDIG UTBEDRING AV EKSISTERENDE PRIVATA 

LEDNINGER. 

 

GENERELT 

Det vises til tidligere orientering i brev fra oss datert 4.juli 2011.  I tillegg vises det til 

telefonsamtale med de fleste av dere. 

Prosjekteringen av vann og avløpsanlegget har tatt noe lengre tid enn først antatt. I de nye 

ledningsgrøftene skal det legges med ny vann og spillvannsledning med tilhørende kummer. 

Overvann i området forutsettes blir håndtert på egen eiendom.  

I disse dager inngås det kontrakt mellom kommunen og entreprenørfirma Fossum as for 

utførelse av ovennevnte va-anlegg. Det er ønskelig å komme i gang med va-anlegget i i 

september med antatt anleggstid på ca. 1år.  

De fleste eiendommene mellom den gamle butikken og kommunens kloakkpumpestasjon på 

Ask er i dag tilknyttet kommunens avløpsnett.  De nye vann og spillvannsledningene som 

kommunen skal bekoste lagt vil nå tilrettelegge for tilknytning av bebyggelsen fra 

eksisterende kloakkpumpestasjon på Ask langs begge sider av Rv35 sørvest på Muggerud.  

Disse private avløpsanleggene/stikkledningene er registrert geografisk i prosjekteringsfasen. 

Videre er mye av de private avløpsledningene kamerakjørt av Ringerike Septikservice as. 

Resultatet viser at de private anleggene er av svært dårlig kvalitet og fungerer dårlig i forhold 

til dagens rensekrav. Derfor renner mye urenset avløp til nærmeste bekk eller stikkrenner i 

området. 

DEFINISJONER 

Spillvann Kloakkforurenset vann, det vil si klosettvann og forurenset vann 

fra bad, oppvask, tøyvask etc. 

Overvann Overflatevann (regn, smeltevann) fra veier, gårdsplasser, 

takflater, drenering etc. 

Private stikkledninger Vann, spillvann og eventuelt overvann/drensvann fra 

bolig/eiendom til og med tilknytningspunkt på kommunale 

ledninger. 
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PRIVATE STIKKLEDNINGER 

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 stilles det krav til at bygninger tilknyttes offentlig 

avløpsledning, når avløpsledningen ligger over eller i nærheten av eiendommen som 

bygningen ligger på. Når kommunen nå legger nye vann- og avløpsledninger, vil huseierne 

måtte påregne å få pålegg om å tilknytte bygning til det nye anlegget, når anlegget er 

ferdigstilt. 

Dersom eksisterende stikkledning for spillvann er av dårlig kvalitet, vil det med hjemmel i 

forurensningslovens § 22 bli gitt pålegg om utskifting av ledningen. Boliger med septiktank 

vil få pålegg om å koble ut denne med hjemmel i forurensningslovens § 26. Overvann skal 

ikke ledes inn på spillvannsledningen. Unntaksvis tillates drensvann tilknyttet der 

overvannsledning ikke er tilgjengelig eller ikke kan ledes til bekk eller vassdrag. 

Et eventuelt pålegg må gjennomføres innen ett år. Huseiere som gjennomfører tilknytningen i 

anleggsperioden, og har ledninger av godkjent kvalitet, vil ikke bli gitt pålegg. 

KOSTNADER OG ANSVAR 

Når de kommunale hovedledningene blir lagt, vil det bli satt av grenrør for spillvann  for 

tilkobling av private stikkledninger. Grenrør for spillvann  bekostes av kommunen. Likeledes 

bekoster kommunen nødvendig omkobling av vannledning fra gammel tilknytning til ny 

tilknytning. 

De private stikkledningene skal kobles til grenrørene på det kommunale ledningsnettet. Dette 

arbeidet må bestilles og bekostes av huseier. Kommunen anbefaler at dette utføres samtidig 

med anleggsarbeidene på kommunens ledninger, da dette kan redusere kostnadene for den 

enkelte.  

Arbeidene skal meldes og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. Huseier kan benytte 

kommunens entreprenør, men da vil dette bli en avtale mellom huseier og entreprenør uten 

medvirkning fra kommunen. Huseier vil ha eierskapet og driftsansvaret for stikkledningene til 

og med tilknytningspunktet på de kommunale ledningene. 

Der det er foreslått felles avløpsløsninger er det lagt ved kartutsnitt og eksempel på fordeling 

av grøftelengder. Forslag til grøftetraseer har vi gjort i dialog med konsulentfirma COWI AS  

for å optimalisere grøftekostnader.   

Kommunen foreslår at de som må utbedre sine stikkledninger kontakter, enten enkeltvis eller i 

fellesskap der det er naturlig, entreprenøren som kommunen har valgt til å grave nye 

hovedledninger og ber om pris på nødvendige utbedringer. I prisen som dere må be om må 

følgende være tatt med: 

1. Tømming og utkobling av septiktank.  

2. Graving av ny ledningsgrøft slik som vårt forslag viser med tilhørende spillvann og eventuelt 

ny overvann eller vannledning med tilhørende utvendig stoppekran for vann. Der hvor det er 

flere enn en part, felles stikkledninger, må det gis pris til hver enkelt. Overvann, takvann og 

eventuelt drensvann ledes på egen eiendom der dette mulig. Overvann og takvann tillates ikke 

tilknyttet kommunens spillvannsledning. 

3. De som ønsker å legge med ny vannledning i plast som erstatning for gammel galvledning må 

huske på å be om pris for å legge med nødvendig jordingskabel i ledningsgrøften. 

4. Entreprenøren må fylle ut nødvendig rørleggeranmeldelse for hver enkelt eiendom som det må 

bes om pris for. 
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Dersom dere er fornøyd med gitt pris inngås det avtale med valgt entreprenør. Hvis ikke kan 

dere kontakte lokal rørleggerfirma og be om pris på tilsvarende jobb. Erfaringsmessig viser 

det seg at det lønner seg å benytte samme entreprenør som kommunen benytter til sine 

hovedledningsanlegg. 

SIKKERHET OG ULEMPER I ANLEGGSPERIODEN 

Entreprenøren er pålagt å sikre anleggsområdet på forskriftsmessig måte med bl.a. 

anleggsgjerder. Vi vil likevel oppfordre berørte til å være ekstra oppmerksomme ved ferdsel i 

nærheten av anleggsområdet, og at barn blir orientert om faremomenter ved anleggsområdet 

og anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet. 

Det må påregnes kortere avbrudd på vannforsyningen i forbindelse med omkobling til 

midlertidig eller ny, permanent vannforsyning, når ny hovedledning for vann blir skiftet ut. 

Beboere må også påregne å miste kjøreadkomst til egen eiendom i perioder, når anleggsarbeid 

utføres ved eiendommen. Kjøretøy som er i daglig bruk, må da parkeres utenfor eiendom på 

anvist sted. Vannavstenging og stenging av adkomst til eiendom vil bli varslet på forhånd. 

Anleggsarbeidet vil hovedsakelig foregå innenfor tidsrommet kl. 07-18 mandag – fredag. Noe 

lengre arbeidstid kan forekomme i perioder. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. 

 

KONTAKTINFO 

Prosjektleder  Per R. Sivertsen 

   Ringerike kommune, Teknisk drift 

   Tlf.:991 27 480 

   E-post: per.ragnar.sivertsen@ringerike.kommune.no 

Byggeleder  Geir Korneliussen 

   COWI AS 

   Tlf.:91147639 

   E-post:Gek@cowi.no 

Entreprenør  John Fossum 

   Fossum as 

   Tlf.: 90864314 

   E-post: john@fossum-as.no 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Per Ragnar Sivertsen 

 Ingeniør 

telefon: 99 12 74 80 

Vedlegg: Kartutsnitt over hver eiendom samt forslag til deling av stikkledningsgrøfter der det 

        er mer enn en part.  

    Brosjyre med informasjon til huseierne. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum  

3502 HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

10/2210-96 27059/12 M03  09.11.2012 

 

SANERING VA  ASK - MUGGERUD 

 

 

Viser til tidligere brev med informasjon angående utbedring av private ledninger datert 

14.08.2012. Etter at denne informasjonen ble sendt dere har kommunen kommet til enighet 

med eier av 80/15 og 80/74 om fremføring av kommunale va-ledninger med avslutning i nye 

kummer V34 og S34 slik vedlagt kartutsnitt 3 viser. Dette medfører at kommunens 

ledningsanlegg blir forlenget med 68m mens de private ledningene blir tilsvarende kortere. 

Dette fremgår av nytt revidert kartutsnitt 3 samt forslag til deling av stikkledningsrøfter. 

 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Per Ragnar Sivertsen 

 Ingeniør 

telefon: 99 12 74 80 

 

 

Vedlegg: Kartutsnitt over hver eiendom samt forslag til deling av stikkledningsgrøfter der det 

er mer enn en part datert 08.11.2012 



OPPARBEIDELSE AV PRIVATE STIKKLEDNINGER 

 

Anlegg: Ask – Muggerud 

De aktuelle strekningene er vist på vedlagt kartutsnitt i målestokk 1:1000. Se 

kartutsnitt 3. 

 

Tabell nedenfor viser fordeling av felles private avløpsledninger der det er mer 

enn en bruker av avløpsledningen.  

Eier Gnr/Bnr Andel del 
strekning 1 
en part 

Andel del 
strekning 2 to 
parter 

Andel del 
strekning 3 
tre parter 

Sum andel 
grøftemeter 

DAG OTTAR 
MIKALSEN 

80/24 32m 38:2=19m 0m  51m 

KIM ARNE 
BOSKA, CHARLES 
ANDRE 
LINDBERG, 
KRISTIN 
LINDBERG 

80/74 0m 38:2=19m 0m 19m 

CHARLES ANDRE 
LINDBERG 

80/73 9m 52:2=26m 45:3=15m , 50m 

WENCHE TURID 
FAGERSLETT 

80/91 18m 52:2=26m 45:3=15m  59m 

JAN TORE 
GULBRANDSEN 

80/43 4m 0m 45:3=15m 19m 

KJETIL 
GAUSTADNES, 
KRISTINE 
RUNDTOM 

80/57 9m    9m 

TORILD 
OPPERUD 

80/78 9m    9m 

 

 

Rev. 08.11.2012 





SV: Ask - Muggerud. Etab. av private vann/avløpsled ninger for eiend:
80/24,80/43,80/73,80/74,80/91 og 80/70
John Fossum[john@fossum-as.no]

Hei
Etter telefonsamtalemeddeghar jegkontaktetCharlesAndreLindberg,hanønskerikkeå brukeosstil gravingavgrøft.Han
synestilbudet er for dyrt. Hansvarerogsåfor deandregjellendeeiendommene.

Med vennlig hilsen

John Hæhre Fossum
Fossum AS
Vælerenveien 67, 3533 Tyristrand
Mobil:90864314
E-post: john@fossum-as.no
Hjemmeside: www.fossum-as.no

Fra:PerRagnarSivertsen[mailto:Per.Ragnar.Sivertsen@ringerike.kommune.no]
Sendt:23.august201307:29
Til: john@fossum-as.no
Kopi:AsleEllingAker;JosteinNybråten;jb59@online.no
Emne:VS:Ask- Muggerud.Etab.avprivatevann/avløpsledningerfor eiend:80/24,80/43,80/73,80/74,80/91og80/70

Hei John!

CharlesAndre' Lindberg har ikke fått svar fra deg. Har han ringt slik som forutsatt eller har du glemt å svare på en
henvendelse?For å unngå misforståelser hadde det vært fint om du tok kontakt med han og gitt oss tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Per R. Sivertsen
Ringerike kommune, Teknisk drift
Prosjekt og utbygging
Mobil: 99127480

Fra: CharlesAndré Lindberg [post@norsk-bygningskontroll.no]
Sendt: 22. august 2013 20:35
To: Per Ragnar Sivertsen
Emne: Re: Ask - Muggerud. Etab. av private vann/avløpsledninger for eiend: 80/24,80/43,80/73,80/74,80/91 og 80/70

Hei.

Det harikke kommetnoenhenvendelsefra Fossumi løpetav uken,og til informasjontar jeg ferienesteuke.
Jegharværti kontaktmedJøranBru, og haner avsammeoppfatningsomossøvrige.

Den19.aug.2013kl. 09:28skrevPerRagnarSivertsen:

Hei!

Somdu sikkerthuskerog vetharFossumasvedJohnFossum,Mobil 90864314,gitt deretilbud på
opparbeidelseav stikkledningerslik tidligereforslag til fellesgrøftetraseviser.Du får slik detble enighet
om påmøtetringeJohnFossumogbeomet møtefor gjennomgangav deenkeltetilbudene.Senderdenne
orienteringenfor ordensskyld ogsåtil Fossumas.

Sendt: 24. august 2013 19:15
To: Per Ragnar Sivertsen
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Med vennlig hilsen 
  
Per R. Sivertsen 
Ringerike kommune, Teknisk drift 
Prosjekt og utbygging 
Mobil: 99127480 
Fra: Charles André Lindberg [post@norsk-bygningskontroll.no] 
Sendt: 16. august 2013 16:17 
To: Per Ragnar Sivertsen 
Cc: Asle Elling Aker; jhli@cowi.no; john@fossum-as.no; tthompso@online.no; wenche fagerslett 
Emne: Re: Ask - Muggerud. Etab. av private vann/avløpsledninger for eiend: 
80/24,80/43,80/73,80/74,80/91 og 80/70 
 
Hei. 
 
Jeg vil innledningsvis si at vi er positive til å få denne jobben utført i år, men at det er noen vesentligheter 
som må falle på plass først. 
 
Da har jeg vært i kontakt med alle grunneiere inklusive de 3 hytteeierne, 80/ 60, 80/ 61 og 80/ 70,  som 
ligger litt lengre oppe i åsen.  
Eieren av eiendom 80/ 60 er underlagt overformynderi og må muligens ha noe lengre beslutningstid enn 
oss andre, men utgangspunktet virker positivt . Det er her særdeles viktig at kostnadene er presise. 
I utgangspunktet vil dette si at vi må ha med alle 6 grunneierne for at vi skal iverksette tiltaket, slik at 
dette skal falle økonomisk mest gunstig ut for oss alle. 
 
Siden prisene fra Fossum er så pass luftige er det kun en grunneier som umiddelbart sier "go", mens de 
andre er opptatt av den totale kostnad pr. eiendom. Og ikke minst skal dette være ett edruelig tilbud. 
Finner vi ikke tilbudet gunstig vil vi innhente priser fra en utenforstående leverandør. 
 
Jeg ønsker et møte med Fossum tidlig neste uke for en tydeliggjøring av det tilbudet/ prisene som 
foreligger. Fint om du kan komme tilbake med ett tidspunkt det passer. 
 
Dette er da status på fremdriften så langt. 
 
Den 15. aug. 2013 kl. 07:22 skrev Per Ragnar Sivertsen: 
 
 

Hei! 
Viser til konstruktivt og hyggelig møte angående ovennevnte. Som avtalt senerder jeg deg 
plantegning H001 som viser hovedledninger og privateledninger som omfattes av va-
prosjektet, se vedlegg som pdf(A1). 
  
Som nevnt på møtet haster det med å bestemme om Fossum as skal utføre 
stikkledningsjobbene nå i august/september eller ikke. Regner med, slik du lovet,å få 
tilbakemelding fra deg i løpet av denne uken. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Per R. Sivertsen 
Ringerike kommune, Teknisk drift 
Prosjekt og utbygging 
Mobil: 99127480 

Page 2 of 3SV: Ask - Muggerud. Etab. av private vann/avløpsledninger for eiend: 80/24,80/43,80/73,80/74,80/91 o...

26.08.2013https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADaf%2fBllk61SYuwUuiQAZunBwB...



<H002.pdf> 

  

Page 3 of 3SV: Ask - Muggerud. Etab. av private vann/avløpsledninger for eiend: 80/24,80/43,80/73,80/74,80/91 o...

26.08.2013https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADaf%2fBllk61SYuwUuiQAZunBwB...







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste  

Plan og prosjektering 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum  

3502HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Charles A. Lindberg  

PB 1008 Flattum 

3503 Hønefoss 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/496-81 8563/14 M03 Chareles Andre 

Lindberg 

31.03.2014 

 

VA-ANLEGG ASK - MUGGERUD. UTBEDRING AV PRIVATE 

AVLØPSLEDNINGER 

 

Viser til din mail « VA på Ask», datert 18.mars 2014 og til vedlagt brev til kommunen uten 

datering og underskrift av representant for de involverte Charles Andre Lindberg. 

For ordens skyld listes opp skriftlig informasjon som ble sendt ut av Ringerike kommune til 

beboere og grunneiere i området Ask – Muggerud før anleggsstart. 

1. Brev datert 04.07.2011 med spørreskjema og kartutsnitt til hver huseier angående eksisterende 

private ledninger og kummer på eiendommene. 

2. Brev datert 05.07.2011 med orientering om nødvendige hovedledningsavtaler med berørte 

grunneiere med vedlagt kartutsnitt.  

3. Brev datert 19.03.2012 sendt til berørte grunneiere med forslag til hovedledningsavtaler.  

4. Brev datert 14.08.2012 med informasjon om nødvendig utbedring av eksisterende private 

ledninger med vedlagt brosjyre. De huseierne som ble anmodet å tilknytte seg kommunens nye 

avløpsledninger ble i prosjekteringsfasen definert innenfor begrepet rimelig nærhet. Det vil si 

grøftekostnader opp mot kr.150.000,- som huseiere må forvente å dekke. Dokumenterte 

kostnader over dette dekker kommunen.  Det har vært en forutsetning at utbedringene av de 

private ledninger ble utført i anleggsperioden når kommunens entreprenør var i området. 

Kommunens entreprenør på anlegget, Fossum as, har sendt ut tilbud på utbedring av samtlige 

private stikkledninger i anleggsfasen slik som forutsatt i informasjon gitt av kommunen. Priser 

som Fossum as har tilbudt huseierne har vært i konkurranse med andre entreprenører på lik 

linje med kommunens hovedledningsanlegg. Likeledes har pristilbudene vært forståelig for de 

aller fleste.  

 

Det har vært opp til hver enkelt huseier å kontakte autorisert rørlegger for å innhente alternativ 

pris på tilsvarende jobb. De aller fleste aksepterte tilbud gitt av Fossum as og sørget for at 

nødvendig utbedring ble gjennomført i anleggsfasen.   

Du har på vegene av dine naboer avvist tilbud som Fossum as har gitt.  I følge ditt brev har 

dere innhentet alternative tilbud som prismessig ligger høyere enn det Fossum as ga dere 
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tidligere. Det har hele tiden blitt gjort oppmerksom på at kommunens tilbud om å dekke 

dokumenterte kostnader over kr.150.000,- for hver enkelt huseier måtte legges frem mens 

kommunens va-anlegg var under utførelse. Formell overtakelse av ledningsanlegget ble 

gjennomført 23.10.2013. Derfor kan vi ikke imøtekomme deres ønsker. 

Etter at anlegget ble avsluttet ble det sendt videre en liste over de eiendommene som ikke har 

fulgt anmodningen om kommunal tilknytning til kommunens forurensningsmyndighet ved 

Astrid Ehrlinger i eget notat datert 19.11.2013. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Jostein Nybråten 

 Enhetsleder Teknisk drift utbygging 

 

 

Saksbehandler: Per Ragnar Sivertsen 

telefon: 99 12 74 80 

 

 

Gjenpart av brev: 

(80/43,52) Jan Tore Gulbrandsen, Askveien 219, 3519 Hønefoss 

(80/91) Wenche Turid Fagerslett, Hjelleveien 22, 3519 Hønefoss 

(80/24) Jøran Bru, Hjelleveien 14, 3519 Hønefoss 

(80/61)Harry og Hilde  Fagerslett, Arnegårdsbakken 9B, 3511 Hønefoss 

(80/70) Tom-Alan Thompson, Pjåkaveien 68, 3533 Tyristrand 

Astrid Ehrlinger, Miljø og Arealforvaltningen 

Rådmann 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
  
 
 
  
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/2438-1 17343/14 BYG 80/74  10.07.2014 

 
GNR 80/74- ASK - PÅLEGG OM TILKNYTTING TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT 
 

Bygninger på din eiendom er i rimelig avstand til offentlig kloakkledning og skal derfor 
tilkobles innen 1.11.2015. I tillegg skal eksisterende privat avløpsanlegg kobles ut. 

Gjennom prosessen med etablering av offentlig kloakk i området, har det blitt varslet flere 
ganger om at et slikt pålegg kan komme. 

Hva må du gjøre nå? 

Du er nødt til å ta kontakt med en rørlegger som kan gjennomføre arbeidene innenfor 
fristen. Før det gjøres må du søke om byggetillatelse til Ringerike kommune for 
ledningstraseen til stikkledningen. I den forbindelse må et også sendes rørleggermelding 
til kommunen. Når anlegget er ferdig skal det sendes anmodning om ferdigattest.  

Klageadgang og innsynsrett: 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune (klagerett jf Forvaltningsloven § 28, 
1.ledd). Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For 
øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon finnes på 
www.ringerike.kommune.no, eller ved henvendelse til servicetorget.  

Hjemler: 

Pålegget om tilkoblinger hjemlet i plan- og bygningslovens § 27-2. Saksgang og prosess er 
hjemlet i forvaltningsloven. Pålegg om utkobling av eksisterende anlegg er hjemlet i plan- og 
bygningslovens § 32-3 

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt og forelegg 

Dersom dere ikke gjennomfører etter tidsfristen, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt. 
Hjemmel for dette er plan- og bygningsloven § 32-5.  

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 3000,- påløper. Deretter løper det en tvangsmulkt 
på kr 500 pr. dag dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at tilkobling er gjennomført. 

Et pålegg som ikke etterkommes innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som rettskraftig dom og medføre at kommunen sørger for at bygningen blir 
knyttet til den kommunale ledningen for din regning, Du varsles herved også om at kommunen 
vil vurdere å ilegge et forelegg om plikt til å etterkomme pålegget.  

Dette er hjemlet i plan og bygningslovens § 32-6. 
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Du/dere har anledning til å komme med merknader til varsel om tvangsmulkt og forelegg 
innen 20.08.2014.  

Eventuelle merknader sendes til Miljø og arealforvaltning / Ringerike kommune, postboks 123 
Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk brevet ditt med gårds- og bruksnummer og saksnummer, som 
du finner øverst i dette brevet. 

Saken er behandlet som saksnr  355/14 etter delegert myndighet fra Bygningsrådet. 

 

 

 Med hilsen 
 
 
 
 Gunnar Hallsteinsen 
 enhetsleder 
 

 

Saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
telefon: 97 09 63 45 
 
 
Kopi: 







 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Charles Andre Lindberg  

Søndre Torv 7b 

 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2260-1 2765/14 GNR 80/74  31.10.2014 

 

Gnr 80/74 Pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett - Foreløpig svar på klage 

 

Kommunen har gått over til nytt saksbehandlingssystem og saken har derfor to saksnummer. 

Gammelt saksnummer er 14/2438. 

 

Vi viser til din klage av 30.07.2014 og vårt foreløpige svar 14.08.2014 . 

 

Saksgang 

Vi er nå i gang med behandling av klagen din. Den vil bli tatt opp til politisk behandling i 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning når den er klar. Hvis klagen ikke tas tl følge vil 

den sendes videre til Fykesmanenn i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utsettende virkning 

Klagen gis ikke utsettende virkning etter Forvaltningslovens § 42. Det betyr at fristen for 

påkobling fortsatt er 1.11.2015. Varsel om tvangsmulkt er gjeldende.  

 

Kommunens kommentar til klagen 

 

Ringerike kommune har hele veien prøvd å komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av din og dine naboers eiendom, samtidig som den ivaretar prinsipper som 

selvkostregimet til kommunen og likebehandling for loven gir.  

 

Vi viser til at den kommunale hovedledningen ble forlenget med 68 meter i forhold til 

opprinnelige planer. Dette etter møte med deg og eier av gnr 80/15, slik at private 

stikkledninger skulle bli kortere (billigere). 

 

Vi viser også til møter mellom deg og våre tekniske tjenester samt epostkontakt, som ikke har 

ført frem til enighet. 

Det er uheldig at vi sammen ikke har kunnet komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av deg og naboene dine. Hovedledningen er nå lagt og anleggsvirksomheten fra 

kommunens side avsluttet.  

 

I din klage går du også inn på avløpsløsningen for gnr/brnr 80/24. I kommunens registre er det 

ikke nok detaljkunnskap om beliggenheten til anlegget, som du hevder går over eiendommen 

din. Eier av gnr 80/24 har ikke fått pålegg om å knytte seg til offentlig kloakk med bakgrunn i 

at priset trasé av dens stikkledning går over din grunn.  
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Så vidt oss bekjent har ikke dere som naboer kommet til enighet om en felles stikkledning som 

gjør at kostnader kan deles og derfor vurderes eiendom 80/24 til å ikke ligge innenfor rimelig 

avstand fra hovedledningen, basert på kostnader for etablering av stikkledning.  

Eier av gnr 80/24 har derimot fått pålegg om utbedring av sitt eksisterende private 

avløpsanlegg.  

 

Dine kommentarer til dette brevet 

Du har anledning til å komme med kommentarer til dette foreløpige svaret. Det er også mulig 

å trekke klagen, hvis du ønsker det. Hvis vi ikke mottar kommentarer fra din side innen 

21.11.14 vil klagen behandles slik den foreligger.  

 

For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at brev som sendes til din folkeregistrerte postadresse 

(postboks 1008 Flattum, 3503 Hønefoss) ikke kommer frem. Folkeregistert adresse skal være 

oppdatert tl enhver tid. Man er selv ansvarlig for å melde flytting eller endring av postadresse. 

Dette kan du blant annet gjøre på altinn.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                   Astrid Ehrlinger 

        Miljøvernrådgiver 

 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Kim André Boska, Ibsens gate 39, 5053 Bergen  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/800-1  Arkiv: BYG 284/27  

 

GNR.284/27 - TILTAK PÅ EIENDOM - NY GJENNOMGANG ETER MOTTATT 

TILLEGGSDOKUMENTASJON OM NÆRINGSVIRSOMHET - KLAGE  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak 

2.12.13 i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør 

kan godkjennes. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse § 5 for 

anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus.  

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til 

administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

foreligger. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 

Kjell O Ødegård, Ådalsveien 656, 3525 HALLINGBY. 

Christina Anette Borgund, Bakkestupveien 3, 3520 JEVNAKER 

Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL 

 

Sammendrag 
 

I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen 2.12.13 på nytt søknad fra Kjell Otto Ødegård om å 

få beholde to bygninger som er oppført uten tillatelse på eiendommen gnr. 284, bnr. 27. 

Rådmannens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.  Det ble derved 

ikke gitt dispensasjon for de to bygningene med framtidig bruk som uthus. Det ble vist til 

fylkesmannens endelige vedtak 4.4.11, og rådmannen ble bedt om å følge opp saken. 

 



15.12.13 klaget Ødegård på vedtaket i sak 132/13.  Blant annet på grunn av 

kapasitetsproblemer fordi blant annet saksbehandleren har sluttet i sin jobb på 

byggesaksavdelingen, har ikke saken blitt lagt fram for politisk behandling før nå.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om innledning / bakgrunn: 

 

«Eiendommen har beliggenhet langs Sperillen, med adresse Ådalsveien 656. 

Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av byggeforbudet i kommuneplanen 

vedrørende tiltak innenfor 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. 

Saken ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 40/10 og 76/10. 

Tilbygget til bolig ble godkjent, men anneks, uthus og platting ble krevd fjernet. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfestet dette 04.04.2011, etter klage fra Ødegård.»   

 

Beskrivelse av saken 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen følgende beskrivelse av saken: 

 

«Eiendommen Bergli ble etablert i 1934. I skjøtet som viser fradeling av parsellen, fremgår 

det at eiendommen har rett til å holde to kyr i “hovedbølet” sin skog, mot at “hovedbølet” 

kunne ha “landlegg” for tømmer som skulle fløtes. Eiendommen utgjør ifølge kommunens 

kart ca. 4 500 m² og ligger “inneklemt” mellom Sperillen og E16. 

Det ble søkt om tilbygg til boligen i desember 1999. Statens Vegvesen ble i første omgang 

tilskrevet vedrørende annekset på eiendommen som var oppført uten nødvendig tillatelse. 

Statens vegvesen konkluderte med å ikke tilrå at det ble innvilget dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser for å la annekset bestå. 

Statens Vegvesen påpekte for øvrig også at en evt. søknad om dispensasjon fra byggegrense 

ikke vil bli godkjent, da bygningen ligger nærmere Europavei 16 enn det som tillates i 

henhold til Veglovens § 29; 50 m. I februar 2000 avslo Statens Vegvesen søknad om 

dispensasjon fra Veglovens § 29 for tilbygg til bolig nærmere enn 50 meter fra midten av 

riksvegen. Dette ble påklaget og Statens Vegvesen opprettholdt avslaget på dispensasjon på 

bakgrunn av vurdering gjort av Vegdirektoratet 05.06.2000. 

 

Annekset som tidligere er vurdert i brev til Statens Vegvesen, har et bebygd areal på ca. 55 

m² derav en platting som utgjør ca. 28 m². Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Det har stått en platting ved vannet, sørvest for annekset, med et bebygd areal på ca. 100 

m². Det var montert rekkverk rundt deler av plattingen. Plattingen var på nederste del inntil 

ca. 1,7 m høy, i overkant var den i omtrentlig terrengnivå. Tiltaket er ikke omsøkt eller 

godkjent. 

Utedo/bod ved platting hadde et bebygd areal på ca. 4 m². Tiltaket var ikke omsøkt eller 

godkjent før det ble bygget. 

 

Det befinner seg et uthus med et bebygd areal på ca. 33 m², lengst sør på eiendommen. 

Dette ble oppført i 1993 og benyttes til lager/verksted. Denne bygningen har en isolert og en 

uisolert del. Da dette ble oppført, gjaldt andre kommuneplanbestemmelser enn de som 

gjelder i dag. Uthuset ligger lavt i terrenget og i motsetning til annekset, er dette uthus ikke 

synlig fra vei. Det er ikke tilrettelagt med kjørbar veg frem til dette uthust. Uthuset var ikke 

omsøkt eller godkjent før det ble bygget. 



 

Det ligger også et gammelt uthus nordvest for boligen med et bebygd areal på ca. 14 m². 

Dette er planlagt revet, for å erstattes med nytt bygg for pumperom, fyrrom og lagerplass til 

båtutstyr m.m. Disse planer er det på nåværende tidspunkt ikke søkt om eller tatt stilling til, 

og det foreligger verken tegninger eller ytterligere informasjon om plassering eller konkret 

plan for dette. Dette gamle uthuset anses som godkjent. 

 

Eneboligens bebygde areal var tidligere ca. 55 m². På foreliggende tegninger av boligen har 

den et bebygd areal på ca.153 m², hvorav areal for veranda er ca. 58 m², og utebodareal 

med 10 m². Den tilbyggingen som er gjort, er atskillig mindre enn det ble søkt om.  

 

Etter ønske fra tiltakshaver Ødegård ble det 29.06.2011 gjennomført befaring og møte på 

overnevnte eiendom av representanter for byggesaksavdelingen og landbrukskontoret. 

Bakgrunnen for befaringen er at Ødegård i brev datert 15.04.2011 har bedt kommunen om å 

vurdere saken på nytt da eiendommen ikke benyttes utelukkende som boligeiendom, men 

også i næringsøyemed. Rapport fra landbrukskontoret er datert 02.08.2011. Den 16.11.2011 

skrev byggesaksavdelingen brev. 

 

Eiendommen har fiskerett i Sperillen. 

I sin tid fungerte trolig eiendommen som selvstendig landbruksenhet, med muligheter for 

dyrehold og utmarksbeite, og skjøtet vitner om at eiendommen skulle kunne ha anledning til 

å fø en liten familie. Eiendommen har en strandlinje på ca. 170 meter. Siden 2004 har 

Ødegård fisket i sommerhalvåret med en sesong som løper fra mai til oktober. Fisket 

foregår med storruse som strekker seg fra land og utover i fjorden. Storrusa tømmes to 

ganger i uka (mandag og torsdag) og Ødegård har snittfangst på ca. 200 kg/uke, med 

variasjon fra 30 – 200 kg per tømming. Det fiskes hovedsakelig gjedde og sik, men også noe 

abbor. Fangsten siden 2004 er loggført i egen loggbok. Størrelsen på fisken varierer, og i 

Sperillen (som andre fiskevann) er det en utfordring med lite fiske og overbefolket 

fiskebestand. Så langt Ødegård kjenner til er det ikke andre som driver med slikt storfiske i 

Sperillen, og fisken bærer preg av å være “overbefolket”. Dette gir en utfordring i 

forvaltning av fiskestammen. Småfisken, som ikke egner seg for levering, blir tatt opp og 

avhendet på forsvarlig måte. Ødegårds fiskevirksomhet har slikt sett positiv betydning for 

kultivering av Sperillen.  

Fisken leveres hel til foredlingsvirksomhet i Ringerike og i Oslo. Største andelen fisk leveres 

til Lærøy fisk (Fiskesentralen i Oslo), Grorud fisk og vilt og Villfisken. For fisken mottar 

Ødegård en pris mellom 15-25 kr/kg. 

Hvis vi regner med en fiskesesong på 17 uker med en snittfangst på 200 kg fisk i uka som 

selges for 20 kr per kg får vi et regnestykke som ser slik ut: (17 uker *200 kg fisk/uke)*20 

kr/kg fisk= 68 000 kr.  

 

Ødegård har siden barnsben av vært en type som ser muligheter for utvikling av nye 

produkter. Gjenstander på eiendommen bevitner dette. I uthusene, samt i kjeller i bolig, er 

prototyper og ideer fra mange års oppfinnervirksomhet. Av ulike produkter kan nevnes 

hjullås, krepseskjul, “Bunadspostkort” m.m. Enkelte av produktene har kunstnerisk tilsnitt. 

Ødegård har ikke vist til kontrakter eller kommende inntekter fra denne virksomheten. Dog 

er det ikke urimelig å anta at kunst- og oppfinnervirksomheten fra tid til annen kan generere 

inntekter, og være av næringsmessig betydning. 

 

 



I klage 15.12.13 framgår det at Hans O. Ødegård ikke kan godta hovedkomiteens avgjørelse. 

Han viser blant annet til at rådmannen ga positiv innstilling i sak 132/13. Ødegård mener at 

den positive virkningen av næringen hans er større enn det behovet må være for å få revet de 

to bygningene. Ødegård skriver om hytteeiendommer i nabolaget, og synes å mene at det er 

gjennomført diverse byggetiltak. For øvrig viser han til sine planer om riving av et uthus i 

nord og om til erstatning å bygge nytt bygg med fyrrom  og nytt vanninntak.  

 

I brev 31.3.14 viser Ødegård til at han har klaget, og ha ber om tillatelse til å bygge opp 

igjen plattformen nede ved vannet, plattformen som er borte pga flom.  

 

I brev 8.5.14 fortalte kommunen at saksbehandler Henning Gulbrandsen hadde permisjon.  

Det ble oppsummert hvilke vedtak som hittil var fattet i saken, og bekreftet at rådmannens 

alternative, negative vedtak ble vedtatt av hovedkomitee 2.12.13, med 5 mot 4 stemmer.  

Det ble vist til at det ikke var mottatt noen formell søknad om riving av uthuset nordvest for 

boligen eller om bygging av nytt bygg i stedet.  Det ble også oppsummert vedrørende 

plattformet som var bygget ved vannet i 2004 uten tillatelse.  Kommunen skrev at fokuset 

videre bør være på klagen. 

 

Christina Anette Borgund er per september 2014 registrert som hjemmelshaver for 

eiendommen. Kjell O. Ødegård bor på stedet, og er den som har søkt om tillatelse. Ødegård 

er ikke så glad i å skrive sjøl, og ut i fra samtaler med Ødegård, kan rådmannen fortelle litt 

om Ødegårds kommentarer fra tida etter at han klaget på avslaget som ble fattet 2.12.13.  

 

Ødegård føler at hovedkomiteens avslag er urettferdig.  Han viser blant annet til at dette ikke 

er noen vanlig boligeiendom. Det har tidligere vært potetproduksjon og fjøs, og 

eiendommen har hatt beiterett.  I perioder har det vært smie som har produsert spett, 

tømmerlenker m.m. Det var båthus på eiendommen. Det har vært båtanløp på eiendommen, 

for båter på Sperillen, og stedet ble kalt «Nettopp» .  Da E16 i sin tid ble utvidet, ble 

eiendommen berørt.  Da Sperillen ble demt opp, ble også eiendommen redusert. Etter hva 

rådmannen forstår ble eiendommen etter hvert benyttet av veivokter, og gårdsbruket ble da 

ikke drevet lenger. 

 

Kjell O. Ødegård mener det har vært for lite fokus på eiendommens historie som 

næringseiendom, blant annet da de folkevalgte var på befaring 31.5.2010. Med mindre 

hovedkomiteen nå tar klagen til følge, anmoder Ødegård om at hovedkomiteen som delvis 

består av andre folkevalgte nå etter sist kommunevalg, kommer på befaring på nytt.  Da vil 

Ødegård kunne forklare på stedet. 

 

Ødegård har ikke hatt storrusa ute i sommer, pga av sykdom. Men noen har leid båt av han 

og fiska.  Storrusa som er en type kilenot, skader ikke fisken.  Ved tømming to ganger per 

uke, slippes storørreten uti igjen. Ødegård har klarering fra Mattilsynet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om overordnede planer: 

 

Eiendommen ligger i et uregulert område som kommuneplanen betegner  

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen ligger i sone nærmere 



vann enn 100 meter, som da krever at tiltak på eiendommen må forholde seg til de 

restriksjoner som Kommuneplanens bestemmelse § 5 stiller til eiendommer innenfor 100- 

metersonen. Innenfor disse områder er det bl.a. ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller 

anleggstiltak som ikke er i tråd med stedbunden næring. Dersom en dispensasjon skal gis, 

skal følgende retningslinjer følges: maksimal oppført bebyggelse skal ikke overstig 150 m² 

bebygd areal (BYA), inkludert garasje og uthus. Videre sies det at frittliggende uthus ikke 

skal være større enn 20 m² BYA og garasje maksimalt 50 m² BYA. En forutsetning for at en 

dispensasjon kan gis er at tiltakene ikke er til ulempe for landbruks-, natur- og 

friluftsverdier.» 

 

 

Juridiske forhold  
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om juridiske forhold: 

  

«Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.» 

 
Opprinnelig søknad om dispensasjon ble mottatt før nye regler om dispensasjoner ble 

gjeldende fra 1.7.09 og før någjeldende øvrige byggeregler ble gjeldende fra 1.7.10.  

Rådmannen har lagt opp til behandling etter byggereglene som var gjeldende før 1.7.09.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen vedtok 31.05.2010 at anneks med veranda, 

platting med toalett nede ved vannet og uthus i sør skulle rives/ fjernes. Etter klage fra 

Ødegaard ble saken sendt til Fylkesmannen i Buskerud 04.04.2011 som opprettholdt 

vedtaket, og klagen ble ikke tatt til følge. I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen saken på 

nytt, da med økt fokus på næringsvirksomhet fra rådmannens side, men det ble negativt 

vedtak med 5 mot 4 stemmer. 

 

Økonomiske forhold 

  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om økonomiske forhold: 

 

«Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.» 

 

Behov for informasjon og høringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om informasjon og høringer: 

 

«For at det skal kunne gis godkjenning til de enkelte tiltak må dispensasjon foreligge etter 

Vegloven. Uttalelse fra Statens vegvesen i februar 2000 var negativ.  

Det er ikke tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud.» 

 
Dersom hovedkomiteen nå vedtar rådmannens innstilling, vil saken bli sendt over til 

fylkesmannen for uttalelse.  

 

Alternative løsninger 



 

Kjell O. Ødegård anmoder om at hovedkomiteen kommer på befaring dersom klagen ikke 

tas til følge.  Rådmannen viser til at det delvis er andre folkevalgte i hovedkomiteen nå i 

forhold til 31.5.2010 og at Ødegård ønsker å kunne redegjøre muntlig for saken på stedet. 

 

Alternativ 1:  Saken utsettes for befaring. 

 

Dersom hovedkomiteen ikke imøtekommer anmodningen om ny befaring og mener at 

søknaden allikevel ikke bør innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: 

 

Alternativ 2: 

   

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken inkludert sitt vedtak 2.12.13 i sak 

132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak 132/13, bør endres. 

 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 132/13 opprettholdes.  

 

3. Hovedkomiteen ber rådmannen følge opp saken i forhold til tidligere vedtak som endte 

opp med fylkesmannens endelige vedtak av 04.04.2011. 

 

4.Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om prinsipielle avklaringer: 

 

«Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 

uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 

betydning.»  

 

Rådmannen legger til at eiendommen har en spesiell historie. Den har en lengre strandlinje 

og større størrelse enn det som eksempelvis er vanlig for bolig- og fritidseiendommer.  Den 

har hatt en næringsrelatert bruk, noe det også er beskrevet for framtida. Skulle positivt 

vedtak i saken mot formodning gi presedensvirkning, vurderer rådmannen at 

presedensvirkningen vil være positiv.  Dette fordi fiskekvaliteten i Sperillen og mange andre 

vann og vassdrag lider under for lite fisking, slik at fiskebestandene blir for tallrike i forhold 

til næringstilgangen. Det er grunnlag for mange arbeidsplasser her i distriktet om tilgangen 

på sik, gjedde etc. med høy kvalitet bare hadde vært større.  Men da må det fiskes hardere på 

bestandene, og det kreves at fisken blir blogget og håndtert i henhold til Mattilsynets krav. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 ga rådmannen følgende vurdering: 

 



«Etter hva rådmannen kjenner til er det langsmed Sperillen slik at de fleste eiendommer med 

strandlinje har fiskerett (målt fra strandlinjen og midtfjords), uavhengig av eiendomstype 

(boligeiendom, hytteeiendom, landbrukseiendom). Ødegårds inntekter for salg av fisk utgjør 

ca. kr. 68 000,- I tillegg så vil det påløpe utgifter knyttet til fiskeutstyr, drift og vedlikehold, 

samt utgifter til transport av fisk til fiskemottak/butikk. Det er rimelig å anta at Ødegård kan 

sitte med en netto inntekt på 20 – 40 000 kr fra fiskevirksomheten. 

Selv om inntekten kan antas å være beskjeden mener rådmannen at den ligger i et intervall 

som gjør at den kan anses å være næring. Ødegårds fiskevirksomhet må anses å være et 

godt bidrag til fiskekultiveringa i vannet. Det er fremlagt dokumentasjon på kursdeltakelse 

på kurset “Storruse” som ble avholdt 02. – 13.02.2004. Ødegård viser også til godkjenning 

som fiskebruk fra Mattilsynet, hvor det fremgår at godkjenningen er gyldig f.o.m. 

16.05.2011. 

 

Når det gjelder hvorvidt eiendommen kan anses å være en landbrukseiendom eller ikke, 

nyttes i forbindelse med vurderinger etter Plan- og bygningsloven ofte en norm på 5 dekar 

fulldyrka jord eller 25 dekar produktiv skog. Legges en slik definisjon til grunn er ikke 

eiendommen Bergli gnr. 284/27 å anse som en landbrukseiendom, men før eiendommen ble 

redusert i størrelse på grunn av europaveien, kan den ha vært et småbruk. Siden 

eiendommen ikke kan defineres som landbrukseiendom og slik storruse antas å kunne vært 

plassert mange steder i Sperillen, finner ikke rådmannen at virksomheten er å anse som 

stedbunden næring. Imidlertid er virksomheten av en slik karakter og omfang at den kan 

anses å være av næringsmessig betydning, også opprinnelig har hatt. Rådmannen finner 

ikke at dette er en vanlig boligeiendom, og kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 

er ikke finmasket nok til å ta opp akkurat dette tilfellet. At eiendommen ligger uheldig til i 

forhold til den utvikling som har hendt med infrastruktur og offentlige retningslinjer er en 

kjensgjerning. 

 

Rådmannen kan etter en samlet vurdering se at eiendommen til en viss grad brukes til 

næringsvirksomhet og har forståelse for at næringene Ødegaard driver krever store 

lagringsmuligheter.  

Ødegård har i brev datert 30.09.09 foreslått at plattingen med utedo/bod, der det også har 

stått plassert campingvogn, fjernes. Rådmannen fant denne konstruksjonen, inkludert 

utedo/bod, dominerende i strandkanten og ser positivt på at plattingen, med derpå stående 

innretninger, er fjernet. Kommunene har mottatt kopi av dokumenter fra korrespondanse 

mellom Kjell Otto Ødegård og forsikringsselskap vedrørende plattingen. Det framgår bl.a. 

at plattingen var bygget i 2004. Dette uten at det var søkt om tillatelse, og godkjenning 

foreligger ikke. Dersom Ødegård skulle lykkes med å få forsikringspenger for plattingen 

som skal ha blitt utsatt for flom, vil det ikke være tillat å bygge den opp igjen uten etter 

godkjent søknad. 

 

Dersom man velger å se bort i fra verandaene til boligen og annekset, vil ikke eiendommens 

bygningsmasse overskride retningslinjene satt i Kommuneplanens § 5 på maksimum 150 m² 

BYA. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes å ta stilling til saken i lys av den Plan- og 

bygningslov som var gjeldende da det ble søkt om dispensasjonen. Statens Vegvesen vil gis 

klageadgang dersom dispensasjon blir gitt. 

Rådmannen har vurdert bebyggelsen opp i mot retningslinjene i Kommuneplanens 

bestemmelse § 5. Rådmannen mener at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner til å gi 

dispensasjon for tilbygg til bolig, uthus i sør samt anneks omgjort til uthus med redusert 



veranda. Historikken til eiendommen viser at dette er noe mer enn en boligeiendom. 

Rådmannen viser til at det etter fylkesmannens vedtak 04.04.2011 har blitt gjennomført 

befaring, samtaler, skrevet rapport og blitt lagt frem dokumenter vedrørende 

næringsvirksomhet knyttet til blant annet fiske. 

 

Hovedkomiteen fattet første gang vedtak i saken 31.05.2010 etter befaring samme dag. 

Rådmannen hadde anbefalt at tilbygg til bolig, anneks og uthus skulle godkjennes, forutsatt 

at annekset ble endret til uthus og at en platting m.m. nede ved vannet skulle fjernes. De 

folkevalgte godkjente imidlertid bare dispensasjon for tilbygget til boligen. 

 

Etter å ha sett vedtakene skrevet 15.04.2011, skrev Ødegård brev til kommunen og reagerte 

på at vedtakene bygget på feil grunnlag da han mente næringsvirksomheten ikke hadde fått 

tilstrekkelig fokus i saken. 

 

Den nye befaringen sammen med landbrukskontoret og en relativt grundig gjennomgang og 

dialog vedrørende næringsvirksomheten på eiendommen, gjør at rådmannen mener det er 

kommet fram nye opplysninger i saken. Rådmannen mener at disse nye opplysningene kunne 

medført at Hovedkomiteens vedtak hadde vært annerledes enn det de ble. 

Det dreier seg bl.a. om det store omfanget av oppfinnelser og bidrag til næringslivet, og til 

det relativt omfattende storrusefisket i flere år. Dette gir også godt bidrag til 

fiskekultiveringen av Sperillen. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi godkjenning av 

dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør samt anneks omgjort til 

uthus.»  

 

Kjell O. Ødegård ønsker at hovedkomiteen skal komme på befaring forut for behandling av 

klagen. Han er opptatt av at de som er folkevalgte nå skal ha sett eiendommen og 

bebyggelsen og blitt orientert på stedet om næringsvirksomheten før vedtak fattes.  

 

Siden saken startet 4.2.09, mener rådmannen det har vært en positiv fokus på fiske i 

regionen.  Dette gjelder både fiskekultivering med så som storruse og garn, oppdrett av 

fiskeyngel i nye lokaler ved Viul, mottak av fisk, nå også ved Helgelandsmoen. Flere steder 

er det eksempelvis avgjørende å holde bestanden av sik nede, ellers blir næringsgrunnlaget 

for lite.  Slike initiativ som det Ødegård har tatt med storruse og med å tilrettelegge for at 

andre kan være med å fiske, er viktig, og om det blir fortsatt negativt vedtak i denne saken, 

er rådmannen redd for innsatsen til at en av ildsjelene blir berørt.  Viktig kunnskap og utstyr 

som trengs kan derved bli vanskeligere tilgjengelig.  Etter en helhetsvurdering anbefaler 

rådmannen hovedkomiteen å fatte positivt vedtak i saken.  

 

Vedlegg 

 
- Saksframlegg til sak 132/13 

- Saksprotokoll  for sak 132/13 

- Melding 6.12.13 om vedtak i sak 132/13 

- Klage 15.12.13 fra Kjell O. Ødegård vedlagt side 1 med notater av saksprotokoll 

Ødegårds vedlegg vedrørende planer om riving av et annet uthus og bygging av noe 

til erstatning, vedlegges ikke denne klagesaken. 

- Brev 31.3.14 fra Kjell O. Ødegård vedrørende saksbehandlingregning 



- Brev 8.5.14 fra kommunen til Ødegård vedrørende klagen 

 
 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 



































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1183-18   Arkiv: PLN 398  

 

0605_398 STRANDGATA 1 -  SHOWSCENE OG RESTAURANT 

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED  DETALJREGULERING 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1. 

 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte 

på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny 

plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for 

Strandgata 1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende 

temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

 

 

 

Sammendrag 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og initiativtager Erik og Petter 

Stokke samt To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS, søkt om oppstart for 

detaljregulering for eiendom gnr. 317/298 med henblikk på å la oppføre showscene med 

restaurant. Den nye showscenen skal bli et samlingssted for de evenement som gjennom 

sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Scenen vil kunne 

være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt og det fremgår fra initiativtagere at 

tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.  

 

Saken har vært ute på en forhåndshøring til regionale og kommunale myndigheter mellom 

annen på grunn av tiltakenes beliggenhet som sentrumsnær og innenfor flomutsatt område. 

Høringen har også lagt vekt på følgene som tiltak vil ha for eksisterende bebyggelse på 

eiendommen; et eldre tømmerhus, det såkalte «Garveriet» trolig oppført siste kvartal 1800. 

Denne bygning må i følge forslagstiller fjernes dersom showscene skal kunne oppføres etter 

gjeldende planer. «Garveriet» er i Ringerike kommunes eget kulturminneregister registrert 

med høy verneverdi, og ligger i et område som er foreslått til spesialområde for bevaring. 

 

Det har ikke kommet opp noen forhold i forhåndsuttalelsene som tilsier at saken ikke kan 

føres videre, dermed åpner Rådmann for at saken kan behandles som oppstartssak. 

 



Bakgrunn 
 

Ringerike kommune har mottatt søknad om ny detaljregulering for eiendom gnr. 317/298, 

for å kunne etablere ny showscene og restaurant i Hønefoss. Forslagstiller for planen er 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. De som har utviklet ideen er To Be Announced AS og 

Hønefoss Lyd AS, disse to selskapene skal sammen med investorer bygge ut og drifte stedet.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering 

i nær tilknytning til Gladtvet brygge, Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den 

nye gangbrua fra sørsiden. Tiltaket vil gi sentrale evenement i Hønefoss, et stabilt 

tilholdssted der det i tillegg vil kunne genereres nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert 

næring og restaurantfag. 

 

Kommunen mener at de foreløpige utredninger og skisser i saken, innsendt av forslagstiller 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, er tilstrekkelig på dette stadiet i planprosessen. I tillegg har 

saken vært ute på en forhåndshøring hos regionale og kommunale myndigheter, og det har 

heller ikke her kommet opp noen forhold som tilsier at saken ikke kan føres videre, se 

vedlegg med kommentarer fra forslagstiller. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Idéutviklerne og forslagstiller har gjennom mye forarbeid og kontakt med kulturinstitusjoner i 

Ringerike kommune kommet frem til at det er behov for et samlingssted for de evenement som 

gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Nå 

ønskes det å få en stabil drift der arrangementene kan flyttes innomhus. Scenen vil da også 

kunne være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt, og det fremgår fra initiativtagere 

at tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.  

 

Eiendommen eies av Erik og Petter Stokke. Og det er i dag to større næringsbygninger, samt et 

eldre tømmerhus på eiendommen. Eiendommens bebyggelse utgjør i dag i underkant av 30 % av 

oppgitt areal.  

 

Tømmerhuset på eiendommen er fra omkring 4. kvartal 1800. Dette bygget har høy verneverdi 

og området er foreslått som spesialområde bevaring. Det planlegges riving av eksisterende 

tømmerbygg for å kunne la oppføre ny showscene med tilliggende restaurant. 

Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Fortidsminneforeningen er 

informert om saken og har kommet med innspill. BFK ser at den ønskede bevaringen av 

eksisterende tømmerhus er en utfordring som følge av at bygningen er i svært dårlig forfatning. 

Forslagstiller og prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS meddeler at dersom den 

omsøkte showscenen skal realiseres må eksisterende tømmerbygning, som går under navnet 

«Garveriet», fjernes. Ringerike kommune vil videre i planprosessen kreve en grundig utredning 

om hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode 

oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et 

minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.  

  

Prosjektet til ikke komme i konflikt med eksisterende opparbeidet kommunal gangsti.  

Prosjektet Showscenen er prosjektert til å skulle oppføres i nabogrense mot øst; grunneier på 

eiendom gnr. 317/301 skal i følge forslagstiller stille seg positiv til tiltaket og skal ikke ha 

motsetninger mot overskridelse av tillatt avstand til nabogrense. Dette skal dokumenteres og 

sikres i en fremtidig byggesak.  



 

Prosjektet skal tilpasses alle krav til universell utforming, både utvendig og innvendig. Viktig å 

ta hensyn til at alle skal kunne delta – uavhengig av funksjonsnivå. Forslagstiller skal i en 

fremtidig planbeskrivelse sikre en god og trygg adkomst, og en utforming av de fysiske 

omgivelsene som bidrar til tilgjengelighet for alle. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07, 

avsatt til Senterområde – nåværende.  

 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til 

forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.  



 Grønn plakat; deler av området er angitt som område med meget stor verdi, dette må ses 

til ved utforming av området ned mot elva.  

 Kommunedelplan for gående og syklende. Gang og sykkelsti i utbyggingsområde skal 

sikres.  

 Energi- og klimaplan. Prosjektet skal utredes i tråd med gjeldende plan.  

 Konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme er tilknyttet og skal benyttes til 

prosjektet. 

 Parkeringsforskriften. Det må gjøres en utredning omkring sikring av tilstrekkelig 

parkering. Forslagstiller og grunneier meddeler at deres tilbud i stor grad tiltrekker seg 

publikum som har tradisjon for å løse parkeringsproblematikken på en god måte; mange 

gående og syklende. Besøkende kan parkere på betalingsplasser i sentrum og benytte seg 

av gangbro, dersom man kommer fra sørsiden. Det vil likevel være behov for sikring av 

noe parkering for m.a. ansatte og personer med nedsatt bevegelseshemming; handicap-

parkering bør utredes.  

 Formingsveileder for Ringerike er ikke vedtatt. Ringerike kommune vil likevel ta 

særskilt hensyn til estetikk i denne saken. Bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende 

bebyggelse i området. 

 

 

Juridiske forhold  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 

skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 

en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Utredningstema 
  

 

 Trafikk. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei. Varetransport. Adgang 

for personer med bevegelseshemming, mulighet for parkering innenfor planområde.  



 Støy. Tiltaket vil i den store sammenheng bli en forbedring med hensyn til i evenement 

som skal arrangeres i den nye bygningen. Arrangementene som skal flyttes inn i den nye 

bygningen har i stor grad, frem til i dag, foregått på utescener. Både miljørettet helsevern 

samt  

 Fylkesmannen har påpekt forhold omkring støy, men stiller seg positive til tiltaket. Det 

skal likevel gjøres en grundig utredning omkring støy.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 Vann og avløp. Vann til sprinkelanlegg må sikres. Det kreves/trengs to inntak når 

sprinkelanlegg skal benyttes.  

 Lokal overvannshåndtering.  

 Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for 

grunnboringer og utredninger.  

 Flomfare: Det skal vises til flomsonekartlegging. Det skal foreligger en grundig 

beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom. 

Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra 

fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei 

mm.  

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, tilpasse, ny?)  

 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett)  

 Radon  

 Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på eiendommen tidligere?  

 Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss/ Hønefoss som bysentrum?  

 Utearealer.  

 Sol/skyggeanalyse.  

 Universell utforming.  

 Hensynssoner. Temautredning for kulturminner er på trappene, og skal innarbeides i 

revidert kommuneplan i 2015. Dette er særs viktig i samband med utforming av ny 

bebyggelse som skal ta hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og Nordre Torv 

som helhet.  

 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter?  

 

 

Økonomiske forhold 

 
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om 

detaljregulering. 

 

Det må lages en avtale som sikrer at To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS står 

ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til 

planbeskrivelsen. 
  

 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag til vedtak: 

 



1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_398 detaljregulering for 

Strandgata 1 nå. 

 

2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for 

Strandgata 1, datert 18.09.14 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

En detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, og eventuelt etter krav 

fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt området til Senterområde 

– Nåværende. Omsøkt plan er i tråd med gjeldende kommuneplan. Rådmann kan ikke se at 

tiltakene er i konflikt med de overordnede reguleringsmessige forhold ved eiendommen. 

 

Planens avgrensning vises på vedlagt kart. 

 

Verneverdig bebyggelse 

Eksisterende tømmerbygning på gnr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. Gjeldende 

kvartalsplan har avsatt området, med dets bebyggelse, til Spesialområde med antikvarisk og 

kulturell verdi. Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en 

tilstandsvurdering av tømmerbygget at denne er i svært dårlig forfatning, og at denne må 

fjernes dersom prosjektet showscene skal realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud 

Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler der at de er klar over at bygningen 

er i dårlig stand. De ønsker primært at tømmerbygningen blir restaurert og får en ny bruk. 

 

I samtale med forslagstiller og ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser 

Rådmann at bygningens tilstand er svært dårlig og dette satt i sammenheng med prosjektert 

bebyggelse ser Rådmann at det er vanskelig å la den vernede bebyggelsen bestå, dersom 

showscenen skal oppføres. Det bes utover det om at det gjøres en grundig utredning om 

hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode 

oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et 

minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte. 

 

I tillegg kreves det fra Ringerike kommunes side en helhetlig og god vurdering av nye 

elementer oppimot eksisterende bebyggelse, Strandgata 1b. Eksisterende bygning, som vil 

ligge like øst for ny showscene, ble oppført rett etter 1900 som bakeri og har i Ringerike 

kommunes kulturminneregister status som bygning med høy verneverdi. Det er dermed 

svært viktig å ta nødvendige hensyn ved integrering og bruk av denne, samt hensyn ved 

utforming av ny, inntil liggende bebyggelse.  

 

Flom- og skredfare 

Planområdet ligger ca. 4 meter over elvenivå. Gjeldende flomsonekart viser at område der 

ny bebyggelse skal oppføres ligger innenfor både 100 og 200 årsflom. Det skal foreligge en 

grundig beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med 

flom. Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra 

fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei 

mm.  

 



NVE har i sin forhåndsuttalelse også påpekt at det må gjøres grunnundersøkelser som 

avdekker forekomster av leire i grunn. Dette er et krav som stilles og som må klareres i 

samband med planbeskrivelse. 

 

Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv 

Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin 

Grønn plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller 

friluftsinteresser. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

God adkomst for ansatte samt sikker adkomst for brann- og redning og vareleveranse skal 

sikres og beskrives i planbeskrivelse. Parkering og adkomst for besøkende og ansatte med 

bevegelseshemming, samt særskilt hensyn til myke trafikanter, skal utredes i samband med 

den videre planprosess. Forslagstiller har vist til løsninger for varetransport samt brann- og 

redning. Eiendommen ligger strategiske til med hensyn til den nye kommunale gang- og 

sykkeltrase og gangbro ved Hønefoss bro, adkomst for myke trafikanter er dermed godt 

ivaretatt. 

 

Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, og brannvann 

må avklares i prosessen.  

 

Støy 

Showscenen etableres i hovedsak for å kunne ha en permanent scene for arrangement som 

tidligere har foregått ute i det offentlige byrom. Forslagstiller mener at tiltaket vil forbedre 

forholdene til lydforurensning for byens innbyggere. Bebyggelsen skal sikres tilstrekkelig 

med hensyn til støy for tilgrensende eiendommer og nærområdet til den nye scenen. 

Uteservering skal i følge initiativtakerne ikke overgå tillatt støynivå. Miljørettet helsevern 

samt Fylkesmannen har påpekt i sine forhåndshøringer at disse krav skal sikres.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen har vurdert det helhetlige bilde av de omsøkte tiltak i detaljregulering for 

Strandgata 1. Prosjektet er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige 

rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet 

inn i den nye showscenen er svært populære og gode besøkstall tilsier at prosjektet vil kunne 

fremme kulturlivet i byen med en annen dimensjon. Prosjektets utfordringer ligger i 

hovedsak omkring hensyn til eksisterende bebyggelse og til flom- og skredproblematikk. 

Disse forhold skal grundig utredes av forslagstiller i samband med en evt. fremtidig 

planbeskrivelse. Rådmannens vurdering av de foreliggende utredninger tilsier at en 

detaljregulering kan startes. 

 

Vedlegg 
Planavgrensningskart 

Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14 

Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14 

 

Lenker 
 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Varsel om oppstart avregulering for ny showscene og restaurant i Høne-

foss. Strandgata 1. Gnr 317/298. 

Vi viser til denne saken og søknad om oppstart/forhåndshøring. Kommunen 

har hatt den ute på forhåndshøring og vi har fått innspillene til vurdering. 
Våre kommentarer følger som eget vedlegg. Ingen av innspillene var av en 

slik art at en ikke kan få gjennom planprosessen med hensyntagen til innhol-
det der. 

Da informasjonen i vår tidligere søknad og informasjonen for varsel om opp-

start i praksis er lik, er denne henvendelsen omtrent uendret fra det vi tidligere 
har sendt dere. 

Området som bør varsles formelt er markert på kartet her: 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
Org nr. 997 275 675 MVA 
bleifsen@online.no  
 

Dato 

18.9.2014 

Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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Ortofoto:

 

Eiere 

Eiere av Strandgata 1, gnr.317, bnr.298, er Petter og Erik Stokke som har or-

ganisert dette som et sameie.  

Idéskaperne 

De som står bak idéen er To Be Announced Arrangementer AS.  Dette sel-
skapet står bak følgende arrangementer på Ringerike: Hønefossrevyen, Jail-

house rock, Rockefroskene, og O`jul med din glede. Det andre selskapet er: 

Hønefoss Lyd AS. Sistnevnte selskap leverer lyd- og lystekniske tjenester lo-

kalt og nasjonalt.                                                                       

Det er disse to selskapene som sammen med investorer skal bygge ut og drifte 

stedet.  

Idé 

Idéen om å utvikle/bygge ut Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne så 

hvor fantastisk flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet 
opp. I forbindelse med Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre park, Glatved 

Brygge, og den nye gangbrua fra sørsiden, vil eiendommen Strandgaten 1, når 
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all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en unik plassering for en showsce-
ne og et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten blir optimal. Nærheten til 

Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en spektakulær plass i 
byen. 

Dagens situasjon. 

Strandgata 1a og b leies i dag ut til både næringsvirksomhet og boliger.  I til-

legg finnes det en låve på eiendommen, som ikke er i bruk i dag. Dette på 
grunn av at den er i en veldig dårlig forfatning. Den dårlige forfatningen er 

også erkjent av Buskerud Fylkeskommune etter at vi i fellesskap har befart 
det og som kommer frem i fylkeskommunens innspill til forhåndshøringen. 

Bygningene sett fra brua: 
 

 
 
Gjeldende planer 
 
Kommuneplanen viser tomta som en del av senterområde med markering 
«andre restriksjoner», som i dette tilfellet er at det er i et strøk med kulturhis-
torisk verneverdi. 
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Gjeldende reguleringsplan er fra 1985 med siste endring i 1990, og viser om-
rådet som forretningsområde med spesialområde antikvarisk, kulturell verdi: 
 
 

 
 
 
 

Tiltaket. 

 
Det vil bli søkt om å rive denne for å gjøre plass til et nybygg, som skal rom-
me scene/sal/foajé/barer og garderober. Det er tenkt at dette nybygget skal 
fungere sammen med underetasjen i Strandgata 1b som tidligere var et bakeri, 
men som nå er tenkt som en restaurant. For å utnytte utearealene mot fossen 
og elva vil bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette området. 
 
På neste side er vist foreløpige illustrasjoner om hvordan et bygg kan bli 
seende ut, men det skal presiseres at bygningsuttrykket er noe en vil arbeide 
videre med i planprosessen. De er derfor ikke bindende for det videre arbeidet 
med det bygningsmessige uttrykket. 
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C:\PROSJEKTER\Planer\Strandgata 1\Søknad om oppstart 2.docx 

6 / 7 

. 

Trafikk i området 

 
Det er tenkt at all publikumsadgang skal skje i front mot elva via gangvegnet-
tet.  
 
Hovedaktiviteten for et slikt konsept vil foregå i all hovedsak etter kl.16:00 og 
utover kvelden. Det er stor parkeringskapasitet på Tippen/Stormarkedet/ sen-
trumskvartalet på søndre side, i Torggt (v/Leiv Vidar) og ved Hønefoss skole 
på Nordre side. Det legges derfor ikke opp til publikumsparkering på egen 
eiendom. 
 
All varelevering vil skje i fra Strandgata. Det er mulighet for å kjøre inn i 
bakgård med laste/varebiler, samt at man kan svinge inn ved siden av Peppes 
for av-/pålessing.  
 
Det vil bli minimalt med støyplager fra dette prosjektet da det aller meste av 
musikk/underholdningsvirksomhet blir avviklet innendørs i lyddempede loka-
ler. Det legges ikke opp til utendørs høyttaleranlegg. 
                                                                                          
 
Hensynet til annen kulturvirksomhet i Ringerike kommune 
 
Ringeriksregionen har et flott kultursenter, derfor er det er viktig å presisere at 
dette prosjektet ikke skal direkte konkurrere med dette. Dette prosjektet vil 
ikke være berettiget til økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat slik som 
kultursenteret er, så man vil ikke etablere noen konkurransesituasjon på dette 
området. Målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen. 
 
 
Virkninger av planen. 

 

Utfordringene for tiltaket vil være å få til et bygningsmessig uttrykk som pas-

ser inn på stedet med andre bygninger i området som har bevaringsverdi. 

Det gamle tømmerhuset ser ut til å måtte rives, men bygget er i en svært dår-
lig (farlig) forfatning og har en oppsplittet og ufullstendig konstruksjon som 

er modifisert mange ganger over lang tid. Selv om en skulle ønske et 
vern/bevaring, så ville det bli en altfor utfordrende oppgave. Det ville heller 

ikke være økonomisk overkommelig for en privat eier å bevare bygget, da det 
ikke kan ha noen fornuftsmessig bruk med utgangspunkt i bevaring. Bygget 

står av den grunn også tomt i dag. Men en er åpen for å flytte bygget dersom 
noen ønsker å ta vare på det og at det får en god plassering i området ved elva. 

Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart «Fyllmasser», som er en be-

tegnelse på masser som er påvirket av menneskelig aktivitet. Der er ikke mar-
kert leire eller kvikkleire her, og det er etter vår lokale kunnskap liten sjanse 

for å finne det. Områdene rundt er bebygd uten at det er oppdaget vanskelig-
heter, så grunnforholdene må derfor anses å være alminnelig gode. Forvente-

lig er det heller ikke langt ned til fjell. Pga tenkelig ekstrem flom vil en måtte 
fundamentere et nytt bygg slik at masser ikke kan vaskes vekk eller påvirke 
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stabiliteten ved en slik flom. Følgene av en eventuell flom vil måtte hensyntas 
i prosjekteringen, slik at bygget ikke får varige skader. 

Planområdet ligger ca 4 m over elvenivået og er derfor ikke spesielt flomut-

satt. I helt ekstreme situasjoner kan en ikke se bort ifra at dette, men det bør 
ikke forhindre bygging her. 

Det forventes ikke at området er spesielt verdifullt mht biologisk mangfold 

eller naturkvaliteter. Til det er området for preget av menneskelig virksomhet. 

Området har offentlige vann- og avløpssystem, og så langt en veit har disse 
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbyggingene. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og slik opp-
varming vil bli vurdert.   
 

 
Planen. 

Innholdet i planen vil følge standard innhold for detaljplaner.  

De viktigste tema i denne planen anser vil være bygningsmessig uttrykk, 

landskap og trafikk. Graden av utredninger vil variere. 

Dette bør bli en detaljplan, men uten krav om konsekvensutredning da tiltaket 
ikke kommer inn under noen av kategoriene i Forskrift om konsekvensutred-

ninger (vedleggene I eller II). 

Det vil bli utarbeidet en standard ROS-analyse. 
 

Vi foreslår at varslingsområdet blir eiendomsgrensene. 
 

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det 
er aktuelt i dette tilfellet.  
 

 

Konklusjon 

 

Vi ber derfor at kommunene med det aller første varsler formell oppstart av 

planarbeidet. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 



 
 

Siv.ing Bjørn Leifsen As 

Hfs. , 18.9.2014 

 

 

STRANDGATA 1 HØNEFOSS. SHOWSCENE OG RESTAURANT. INNSPILL TIL 

FORHÅNDSHØRING. 

 

Kommunen har hatt saken på forhåndshøring, og det er kommet følgende innspill: 

 

Statens vegvesen. Brev av 07.7.2014. 

 

Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter. 

 

Kommentar: 

 

Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.8.2014. 

 

Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi 

(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge, 

vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming. 

 

Kommentar: 

 

Temaene vil bli omtalt i beskrivelsen, i varierende grad. 

 

 

Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.9.2014. 

 

Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket 

meldingspliktig i hht Forskrift om miljørettet helsevern §14. 

 

Kommentar: 

 

Omtales/utredes. 

 

 

Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.9.2014. 

 

Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde 

bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert, 

med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at 

ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være 

«hensynsområde bevaring». 

 

Ingen kjente automatisk fredede kulturminner. 



Kommentar: 

 

Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at 

bevaring på eksisterende tomt blir mulig. Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir 

kanskje det viktigste å oppnå. 

 

 

NVE. Mail m/vedlegg av 03.9.2014. 

 

Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør undersøkes.  

 

Flom må utredes mer konkret mht om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende 

flomsonekart også kan benyttes her.  Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom 

og skred være vurdert. 

 

Kommentar: 

 

Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem flomsituasjon, 

selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige tidsrammer. 
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Hovedplan avløp  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning godkjenner forslag til mandat for 

rullering av Hovedplan avløp. 

 

2. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning sender forslag til mandat til 

formannskapet som en orienteringssak. 

 

3. Saken forelegges formannskapet som referatsak. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud ble det utarbeidet en hovedplan for avløp for 

Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak 

70/10. Planen angir strategier og tiltak på de kommunale avløpsanlegg, med handlingsplan 

og finansiering, som angitt i kortversjon «Ringerike kommune. Hovedplan avløp» januar 

2010. Videre sier planen noe om tiltak, der kommunen selv er anleggseier eller 

forurensningsmyndighet, som er angitt for å oppnå mål for vassdragene. Hovedplanen 

forutsettes rullert hvert fjerde år sammen med kommuneplanen og integrert i 

kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram.  

 

Beskrivelse av saken 

 
Hovedplan avløp ble godkjent i mai 2010 og det ble forutsatt i planen at den skulle rulleres 

hvert fjerde år sammen med kommuneplanen. Det vurderes hyppigere revidering av planen 

ved neste rullering. Rulleringen av kommuneplanen pågår nå og blir lagt ut på høring i løpet 

av sommer 2015. Rulleringen av planen passer godt inn tidsmessig i forhold til arbeidet med 

kommuneplanen og dens føringer for hovedplan avløp. Arbeidet med 

evalueringen/revideringen av hovedplanen er omfattende og arbeidet med denne vil pågå 

frem til høsten 2015. 

 



Arbeidet med rullering av hovedplan avløp vil bli utført av en arbeidsgruppe bestående av 

medlemmer fra tekniske drift og miljøvernkonsulenten i kommunen. Det er opprettet en 

styringsgruppe hvor en fra rådmannens stab, miljø- og arealforvaltning og teknisk drift er 

representert.  

 

Prosjektgruppen skal: 

- Oppdatere/revidere hovedplanen på nytt og gjeldene regelverk. 

- Evaluere/revidere målsetninger for vannkvalitet i vassdragene i Ringerike kommune. 

- Evaluere/revidere vurderinger om avløp for kommunale og private anlegg. 

- Oppdatere hovedplanen i forhold til nytt regelverk om vanndirektivet.  

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen anbefaler at arbeidet med rulleringen av hovedplan avløp startes og at forslag til 

mandat godkjennes. 

 

 

Saksdokumenter: 

 

- Forslag til mandat for rullering av Hovedplan avløp 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.14 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Hildegunn Østerbø Sørumshagen 

 

 



Mandat: 
 

Hovedplan avløp for Ringerike kommune. 
 
 
Forutsetninger  
 
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud er det utarbeidet en hovedplan for avløp for 
Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak 70/10. 
Denne planen skal rulleres hvert 4 år sammen med kommuneplanen og integrert i 
kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram og 
strategisk plan. 
 
Det er nå blitt dannet en arbeidsgruppe som skal arbeide med ny rullering av Hovedplan 
avløp. 
 
 
Overordnede mål: 
 
Revidere Hovedplan avløp for Ringerike kommune ved hjelp av veileder 94:04 ”Hovedplan 
avløp” fra Statens forurensningstilsyn og eksisterende Hovedplan for avløp godkjent 
01.01.10, sak 70/10. 
 

- Revidere målsetninger for vannkvaliteter i vassdragene i Ringerike kommune, i hht. 
Vanndirektivene. 

- Revidere vurderinger om avløp utenom rensedistriktene (separate avløpsanlegg) 
- Revidere vurderinger om avløp i rensedistriktene.  
- Søke å angi økonomiske og miljømessige konsekvenser av forskjellige tiltakspakker. 
- Vurderinger rundt kommunaltekniske installasjoner som følge av «våtere» klima. 
- Energieffektivisering av kommunaltekniske installasjoner. 

  
 
Planstatus 
 
Under oppstart av arbeidet med hovedplan avløp i 2010 ble det besluttet at: 
 

- Hovedplan avløp ikke gis status som kommuneplan 
- Hovedplan avløp skal være en selvstendig temaplan 
- Hovedplan avløp skal rulleres hvert 4.år samtidig med kommuneplanen og integrert i 

kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens 
handlingsprogram, strategisk plan. Samordning med økonomiplanen skal skje 
gjennom den årlige handlingsplan og budsjettprosess. 

 
 
Arbeidsomfang 
 
Man vil ta utgangspunkt i eksisterende HPA med dens delrapporter som er relevant. Arbeidet 
vil være å oppdatere og komplettere eksisterende HPA med dens kapittelinndeling.  
 
Innsatsen vil være stor både i arbeidsomfang og kunnskap innen sakskomplekset. 



 
Rammetidsplan 
 
Hovedplan for Avløp rulleres hvert 4 år sammen med kommuneplanen. 
Kommuneplanprosessen er allerede startet opp. Arealdelen har som målsetting å være ferdig 
til sommeren. 
 
For Hovedplan avløp er sluttbehandling og ferdigstillelse av rulleringen forutsatt å gå frem til 
november 2015.  
 
Mer detaljert fremdriftsplan vil bli utarbeidet og forelagt styregruppen.  
 
Kostnadsramme: 
 
Eventuelt kostnader ved rullering av hovedplanen må dekkes over hovedplan avløp. 
Prosjektnummer opprettes.  
 
Prosjektets organisatoriske oppbygning: 
 
Styringsgruppen for prosjektet vil denne gang bestå av følgende medlemmer fra 
administrasjonen i Ringerike kommune: 
 

- Kommunalsjef, Knut Helland (erstattes av konstituert kommunalsjef fra 1/1-2015) 
- Enhetsleder Utbygging, Jostein Nybråten 
- Enhetsleder Miljø og arealforvaltning, Heidi Skagnæs 
- Prosjektleder Utbygging, Hildegunn Østerbø Sørumshagen, (fungerer som 

prosjektleder for HPA). 
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe med følgende medlemmer: 
 

- Enhetsleder VAR, Magne Lohre 
- Driftsingeniør for VAR, Roger Lippert 
- Ass. Driftleder, Per Magne Foss 
- Miljøvernrådgiver Miljø - og arealforvaltning, Kari Astrid Ehrlinger 
- Enhetsleder Utbygging, Jostein Nybråten 
- Prosjektleder Utbygging, Hildegunn Østerbø Sørumshagen, (fungerer som 

prosjektleder for HPA). 
 

 
Øvrige aktuelle bidragsytere i kommunens administrasjon må være tilgjengelig etter behov. 
Det forutsettes at alle deltagere får avsatt tid og resurser av sin leder eller basisorganisasjon 
for å få utført sine oppgaver innen gitte frister. 
 
Ekstern bistand og engasjering planlegges og vurderes av prosjektleder/Arbeidsgruppen, og 
konfirmeres med Styringsgruppen. 
 
Eventuelle arbeidsgrupper som oppnevnes ledes av en fra prosjektgruppen. 
 
 



Styringsmodell 
 
Styringsgruppa (SG) skal sikre plangjennomføring i henhold til fremdriftsplan utarbeidet av 
prosjektleder/ arbeidsgruppa (AG). 
 
Møter SG/AG forslås hver 8 uke. SG oversender nødvendig korrespondanse. 
 
Rapportering til SG skal være enkel, men samtidig gi SG grunnlag for å vurdere faktisk 
resultater i forhold til planer. Rapportering fremlegges i forkant av møtene. 
 
Det utarbeides referat fra alle møter senest tre arbeidsdager etter møtet er avholdt. 
 
Prosjektdeltagere forutsettes å ha myndighet til å rekvirere nødvendig bistand i sin 
organisasjon for å gjennomføre prosjektet. 
 
AG har faste arbeidsmøter 1. gang i måneden frem til jul, og hver 14. dag fra januar 2015. 
 
 
Styrende dokumenter 
 

- Hovedplan avløp  
- Kommuneplan for Ringerike  
- Hovedplan vann 

 
Kvalitetssikring 
 
Utføres i henhold til gjeldende kvalitetssikring for tjenesteområdene. 
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune 

 

 

Sammendrag 
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional 

forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.  

Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom 

behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge 

kommuner. Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse 

(se vedlegg 1). 

 

Bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom 

behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge 

kommuner.   

 

Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget: 
Kjell B. Hansen, AP Ringerike 

Ole Johan Andersen, H Ringerike 

Arne Broberg, H Ringerike 

Per R. Berger, H Hole 

Jørn Øverby, Frp Hole  

Kari Strande, SV Hole 

 

  

 

Beskrivelse av saken 
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste 

miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst 

av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom 

vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og 

vannressursloven.   



 

Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både 

vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga 

av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og 

kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er 

landet delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest, 

Bekkelagsbassenget og Randsfjorden.  Hole kommune har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.  

Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er 

grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og 

tiltaksanalyse.  

 

Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole 

kommuner har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Vest- Viken. Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. 

Hole og Ringerike kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i 

kartleggingarbeidet av de lokale vannforekomstene i vannområdet. 

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og 

Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har 

vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en 

regional plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av 

vannforskriften. 

 

Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014. 

 

Beskrivelse av høringsdokumentene 

 

Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping, 

næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg 

hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør 

løses. 

 

Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og 

legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021, 

eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene 

forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er 

nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av 

ansvarlig sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å 

kartlegge miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges 

opp gjennom årlige handlingsprogrammer. 

 

Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og 

skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen Vest-



Viken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen. 

Dokumentene til vannregionen Glomma  er bygd opp på samme måte. Utfordringer i 

områder under Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av 

arealet er hytteområder med lav standard (Marka). 

 

Høringsdokumentene består av fire deler: 

 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i 

vannregionen) 

 Regional tiltaksplan 

 Regionalt overvåkningsprogram 

 Handlingsprogram 

 De ulike dokumentene omtales kort under: 

 

1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016-

2021 

Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, 

regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å 

fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.  

 

2. Forslag til regionalt tiltaksprogram 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i 

tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og 

miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene 

trer i kraft. 

 

3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal 

gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021. 

Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å 

avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning 

påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner. 

 

4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016 

Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever. 

Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og 

samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar 

handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering. 

 

Om tiltakene 

 

I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021. 

Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086 

vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med 



meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte 

vannforekomster innen utgangen av 2021.  

 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.  

Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at 

tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 

6 år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte 

sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag 

for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i 

tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta 

avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig 

beslutning om tiltaksgjennomføring tas. 

 

Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene. 

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor 

sine ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale 

tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt 

planprogram.  

 

Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir 

svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte 

sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen 

kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av 

gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en 

kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i 

tiltaksprogrammet. 

  

De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er; 

- Problemkartlegging og overvåking 

- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning 

- Habitatforbedrende tiltak 

 

Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en 

vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for 

miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i 

vannregionen. 

 

Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest 

omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å 

forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som: 

- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek  

- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt) 

-  Økt verdi for reiselivet 

-  Økt biologisk mangfold 

- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann  

- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter 

 

Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og 



fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for 

habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også 

skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan 

være: 

- Mer fisk i vassdragene 

- Økt biologisk mangfold 

- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene 

- Opplevelser for reiselivet 

 

Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås 

tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på 

22 824 034 millioner kroner. 

 

Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak 

berører disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak 

fordelt på sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være 

ansvarlige for et tiltak): 

- Kommunene: 2.446 

- Fylkesmennene: 1.222 

- NVE: 336 

- Fylkeskommunene : 215 

- Statens landbruksforvaltning: 137 

- Miljødirektoratet: 50 

- Vegdirektoratet: 49 

- Kystverket: 7 

 

Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange 

vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å 

sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for 

samfunnet. 

 

I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning 

og større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten 

minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra 

eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes 

samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til 

rensegrad.  

 

For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede 

finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med 

eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven, 

vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for 

nye eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det 

vil være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye 

virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller 

forbedring av virkemidlene på områdene innen: 

- Kunnskap og samarbeid 

- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep 

- Vassdrag regulert til vannkraftformål 



- Jordbruket 

- Avløp og overvann 

- Opprydding i forurensede sedimenter 

- Naturmangfold 

 

Vi er allerede i gang med tiltakene: 

 

Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional 

planprogram: 

 

Ringerike: 

- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150   

eiendommer) 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering. 

- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015 

- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014 

- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨' 

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

 

Hole: 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart 

forventes i løpet av 2015. 

- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i 

Buskerud som forurensningsmyndighet.  

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

  

 

Økonomiske forhold 
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet 

med vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha 

innvirkninger på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.   

 

Alternative løsninger 
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har 

ikke rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.    

 

Rådmannens vurdering 
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes 

vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.  

 

 

Vedlegg 
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra 

Ringerike og Hole kommuner 

2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist 

3. Kart vannområde Tyrifjorden 



 

Lenker 
Lenke til høringsdokumentene:  

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest –

Viken, fra Ringerike og Hole kommuner 
 

 

Ringerike og Hole kommuner mener det har blitt gjort et omfattende arbeid med å kartlegge, 

karakterisere og foreslå tiltak for at man i fremtiden skal kunne nå målet om minimum god 

økologisk kvalitet. Under følger merknader/betraktninger knyttet til de ulike 

plandokumentene oppdelt etter spørsmålene som er stilt i høringsbrevet: 

 

1. Er det eksisterende kunnskap som ikke er beskrevet/ lagt til grunn?  

 

Gjennom arbeidet med den lokale tiltaksanalysen har det blitt gjort en stor jobb med å 

frembringe og sammenstille eksisterende kunnskap, samt innhente ny kunnskap 

gjennom overvåkning. Vi er av den oppfatning at den lokale tiltaksanalysen som er 

gjort er et godt nok grunnlag til å kunne iverksette en rekke av de tiltakene som er 

foreslått. De fleste "problemområdene" var sågar godt kjent før arbeidet med EU`s- 

vanndirektiv ble igangsatt.  

 

Vi er ikke kjent med om det foreligger eksisterende kunnskap som ikke er lagt til 

grunn for den lokale tiltaksanalysen. 

 

2. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring - når vi miljømålene for 

vannforekomstene med de foreslåtte tiltakene innen fristen? Er det forslag til 

andre tiltak?  

 

 Det legges opp til at målene for god økologisk vannkvalitet skal være nådd 

innenfor planperioden 2016-2021. Med tanke på at det fremover må gjøres en jobb 

med å få på plass en operativ organisering, implementering i ulike sektorer, 

gjennomføring av tiltak, samt oppnå en respons på de ulike tiltakene virker det 

urealistisk å ha fullstendig måloppnåelse innen 2021.  

 

 Kommunenes økonomiske situasjon gir i praksis ikke rammevilkår for å kunne 

sette i gang alle tiltak innen 3 år. Kommunene blir derfor nødt til å prioritere blant 

tiltakene å tilpasse aktiviteten en realistisk gjennomføringsmulighet både når det 

gjelder kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser. 

 

 Kommunene står ansvarlig for en svært stor andel av tiltakene. Tiltak som ikke 

ligger innenfor kommunens myndighetsområde vil også i praksis belaste 

kommunen med et koordinerings- og organiseringsansvar. Det er derfor viktig at 

disse forpliktelsene følges av midler fra vannregionmyndigheten.  

 

 Måloppnåelse er avhengig av faktorer utenfor kommunenes påvirkningskraft:  
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o Gjennomføring av tiltak tar tid. Et godt eksempel her er spredte avløp. I 

Ringerike og Hole kommune er det i dag til sammen ca 5500 spredte 

avløpsanlegg. Per dags dato er det så få aktører på markedet at 

prosjektering og gjennomføring av opprydding ikke er mulig å få til i løpet 

av 6 år.  

o Ukjent status og tiltak: I flere vannforekomster er det fortsatt ikke nok 

kunnskap om hvilke tiltak som vil ha effekt på vannkvaliteten.  

o Mange tiltak er avhengig av samarbeid mellom flere kommuner, fagetater 

og innbyggerne. Slike samarbeid kan være svært tid- og ressurskrevende.  

 

 Ringerike og Hole kommuner foreslår at det åpnes for at vannforekomster kan 

prioriteres, og at nedprioriterte vannforekomster får utsatt frist for å oppnå god 

økologisk kvalitet. I vedlegg 1 finnes listen over vannforekomster  Ringerike og 

Hole kommune mener det er usikkert om god vannkvalitet oppnås innen 2021. 

 

 

3. Er det behov for strengere miljømål i særskilte vannforekomster og/ eller 

nedbørfelt?  

 

Ringerike og Hole kommuner kjenner ikke til noe vannforekomst/nedbørsfelt som bør 

ha strengere miljømål. 

 

4. Er det samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? - gir 

forslag til plan et godt grunnlag for kommunenes og sektormyndighetenes 

prioriteringer og avveininger?  

 

 Flere av vassdragene i kommunene (bla Tyrifjorden og Steinsfjorden) har stor 

betydning for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig at hensyn til vannkvalitet ikke 

blir til hinder for tilrettelegging og bruk for friluftsliv og rekreasjon.   

 

 Ringerike og Hole kommunenr er i fellesskap i gang med å utarbeide 

Kommuneldeplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planen har som hovedmål å 

legge et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens 

bruk av området i et lansiktig perspektiv. Et av delmålene i kommunedelplanen er 

at et vern ikke skal bli til hinder for forbedring og opprettholdelse av 

vannkvaliteten. 

 

 Plandokumentene slik de nå foreligger er så omfattende at det kan bli uhåndterbart 

å innarbeide i den kommunale saksbehandlingen.  Det må utarbeides en form for 

oppsummeringsdokument som er mer anvendelig. Det bør her komme tydelig frem 

hvordan de ulike sektorene blir berørt av vanndirektivet, og hvordan det må jobbes 

for at man skal bidra til å nå målene. Det bør ses på muligheten for å utarbeide en 

veileder til hvordan man i praksis kan implementere vannmiljøtenkning i 

kommunale planer (kommune- og reguleringsplaner, VA- planer, jord- og 

skogbruksplaner m.m)   

 

 Ringeriksregionene er inne i en periode med flere større samferdselsprosjekter, slik 

som ny E16 og utbygging av Ringeriksbanen. Gjennomføring av disse prosjektene 

vil mest sannsynlig følges av en befolkningsvekst. 
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Prinsippet om at forurenser betaler må gjelde i denne sammenhengen , slik at 

sektormyndigheten som eier prosjektene, blir ansvarlig for gjennomføring av tiltak 

i regional tiltaksplan for området.  

 Tiltak kan ha motstridende effekt. Eksempelet er igjen opprydding i spredte avløp. 

Avkloakkering av et område gjennom kommunalt nett kan før til større belastning 

på en annen vannforekomst. 

  

 

5. Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er det behov for?   

 

Bare innenfor vannregion Vest- Viken er det antatt en årlig kostnad på ca. 30 mill. for 

overvåkning av vannforekomstene. Det er viktig at det blir satt av midler til 

overvåkning, men det er vel så viktig at det blir satt av tilstrekkelig midler slik at det 

blir gjennomført tiltak man i dag vet at fungerer.  

Frem til nå har tilskuddsmidler fra Vannregionmyndighet og Fylkesmannsembede 

vært lite forutsigbare fra år til år. Det har vært usikkert hva midlene skal benyttes til og 

hvem som skal koordinere bruken av de. Det foreslås at eventuelle tilskudd tildeles 

vannområdene etter størrelse/antall vannforekomster med modert-svært dårlig tilstand. 

Samtidig bør tilskuddsfordelingen bli mer forutsigbar flere år fremover, slik at 

Vannområdet vet hvilke midler de kan rå med.  

 

I tillegg til at vi vil påpeke at eksisterende midler videreføres vil vi foreslå følgende, 

nye virkemidler: 

a. Øremerkede midler til personell som skal jobbe med vannforvaltning i 

kommunene 

b. Tilskuddsmidler til private husholdninger med stram økonomi til opprusting av 

private renseanlegg. Dette kan f.eks gjøres gjennom eksisterende kanaler slik 

som Husbanken. 

 

6. Hvordan bør vannregionen være organisert på regionalt nivå og i vannområder 

slik at vi får til en helhetlig vannforvaltning?  

 

 Fremtidig organisering er avgjørende for måloppnåelse. Organiseringen hittil har vært 

svært uforutsigbar. Hvert vannområde har helt egne tøyler når det gjelder 

sammenstilling av arbeidsgrupper, prosjektgrupper og styringsgrupper. Dette har ført 

til en blanding av politiske og administrative utvalg. I og med at 

vannområdeavgrensningen ikke følger administrative grenser har kommuner som er 

del av flere vannområder måtte gå gjennom samme arbeid flere ganger og under 

forskjellig organisering. Dette har vært lite effektiv og tungvint.  

 

 Ringerike og Hole kommuner mener at en hensiktsmessig organisering i fremtiden er 

at hver kommune har et utvalg som koordinerer arbeidet i de vannområdene som er 

viktigst for kommunen.  

 

 I flere vannområder, derunder Tyrifjorden vannområdet ble prosjektledere stillingen 

avviklet før det var på plass en ny person til å koordinere det videre arbeidet. Dette har 

ikke vært heldig, men har bidratt til å synliggjøre behov for å ha en dedikerte personer 

til å drive arbeidet med vannforvaltning i kommunene videre. Det må avsettes en 

stillingsprosent i kommunen som skal være dedikert til oppgavene med 

vannforvaltningsspørsmål. 

 



  Side 4 av 4 

 Organisering på vannområde- og vannregionnivå må avklares omgående etter at 

høringsperioden er avsluttet. 

I tillegg til spørsmålene som stilles i høringsbrevet ønsker Ringerike og Hole kommuner å 

tilføre følgende punkt: 

 

Vann- nett som arbeidsverktøy 

 

 De elektroniske verktøyene som foreligger i dag forutsetter for mye fagkunnskap. 

Vannforskriftsarbeidet skal implementeres i alle kommunale fagområder. Det er 

derfor nødvendig at det lages en mer anvendelige saksbehandlerløsninger, som kan 

håndteres og forstås av saksbehandlere med lav kompetanse på de fagområder som 

er knyttet til vannforvaltning.  

 

Informasjonsmateriell 

 

 Det bør utarbeides informasjonsmateriell til skoler og publikum forøvrig om det 

pågående arbeidet med vannforvaltning og hvilke betydning vann har for 

samfunnet. Dette kan legges inn som en del av 

 

         

 
 

 

 

 

  



Vedlegg 2 

Vannforekomster som det søkes utsatt frist for oppnåelse av god vannkvalitet i Hole og Ringerike 

kommuner (bare tiltak der kommunen står som ansvarlig for gjennomføring) 

Vannforekomst 
ID 

Vannforekomstnavn Vannområde Kommune Begrunnelse 

012-2485-r Langdaltjernbeken Tyrifjorden Ringerike Diffus avrenning 
fra opphørt 
gruvedrift. 
Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen. 

012-602-L Væleren Tyrifjorden Ringerike Diffus avrenning 
fra opphørt 
gruvedrift 
(tunmetaller). 
Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen. 
Vannforekomsten 
er i bruk som 
drikkevannskilde i 
dag uten 
problemer.  

012-522-1-L Steinsfjorden Tyrifjorden Ringerike, Hole Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen med 
oppblomstring av 
blågrønnalger. 

 





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/392-4   Arkiv: GNR 302/  

 

Nes i Ådal - Utslippstillatelse for renseanlegg  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen viser til befaring 01.12.2014, Søknad om utslippstillatelse og 

rådmannens saksfremlegg.  

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for 

nytt kjemisk/mekanisk renseanlegg i Nes i Ådal med utslipp til Sperillen.  

3. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 

Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 

ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til 

rådmannen. 

5. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 

leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no 

 

Sammendrag 
Det søkes nå om utslippstillatelse for etablering av nytt renseanlegg for inntil 650 pe 

(personekvivalenter), som skal erstatte dagens anlegg. Det nye anlegget får mer kapasitet 

enn dagens, som muliggjør avkloakkering av private anlegg i området, og flere abbonnenter. 

Det vil gi en bedre kontroll over utslippet fra rensedistriktet og vil redusere det samlede 

utslippet til Begna og nordenden av Sperillen fra området. Rådmannen anbefaler at 

utslippstillatelse godkjennes. 

 

 

Ansvarlig søker Asplan Viak 

Tiltakshaver Ringerike kommune 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Dagens renseanlegg ligger på vestsiden av Begna, og er et renseanlegg basert på infiltrasjon 

i løsmasser i grunnen. Dette anlegget er utdatert og det antas at massene begynner å bli 

mettet og klare for rehabilitering. Det har også vært en del driftsutfordringer ved anlegget, 

bl.a. lukt som sjenerer nabolaget. Dagens anlegg dekker bare en liten del av Nes 

rensedistrikt, og i resten av rensedistriktet håndteres avløpsvannet i spredte avløpsløsninger. 

Det har derfor blitt vurdert at det er på tide med et nytt anlegg, som i tillegg kan dekke en 

større andel av Nes.   



 

Beskrivelse av saken 
Anlegg 

Det nye renseanlegget legges på østsiden av Begna i utkanten av rensedistriktet (se vedlegg 

1). Fra dagens infiltrasjonsanlegg på vestsiden av Begna vil det legges en ny avløpsledning 

som krysser Begna. Det meste av strekningen vil det ligge ledning med selvfall, men det er 

nødvendig med to pumpestasjoner for å føre avløpsvannet frem til det nye renseanlegget. 

 

Det omsøkte anlegget bruker kjemisk/mekanisk rensing.  Det er i dag et tilsvarende anlegg i 

bruk på Sokna, som man har gode driftserfaringer med.  

Det er planlagt overløp i tilfelle driftsstans og/eller for stort tilløp. For at overløp ikke fører 

urenset vann rett til Sperillen er det innrettet forskjellige typer fordrøyning som til sammen 

gir driftsavdelingen tid nok til å rykke ut. Overløp er tilkoblet alarm.  

 

Dimensjonering 

Det tas høyde for en moderat økning i folketall i rensedistriktet og økt tilkobling av 

husstander som har privat renseanlegg i dag. Anlegget har derfor en dimensjonering på 650 

pe noe som tilsvarer ca 130 husstander. Husstander som etter etablering av ledningen er 

innenfor rimelig avstand til hovedledningen og ikke tilkoblet denne vil få pålegg om 

tilkobling. 

 

Lukt 

Det vil alltid være risiko for ubehagelig lukt i eller ved avløpsanlegg. Det har ikke vært 

registrert større problemer med lukt ved Sokna renseanlegg, og 

antas at det heller ikke vil være et problem ved det nye renseanlegget i Nes i Ådal. Anlegget 

vil også bli liggende for seg selv uten annen bebyggelse tett opptil anlegget. Anlegget 

prosjekters med et luktfjerningsanlegg bestående av UV stråling og et aktiv-kull filter. 

 

Utløp 

Utslipp av renset avløpsvann vil skje i Begnas utløp til Sperillen (se vedlegg 5) på ca 20 

meters dyp.  

 

Drikkevann 

Østre Nes Vannverk BA er et privat vannverk. Vannverket har grunnvann som kilde. For 

ikke å påvirke dette på en negativ måte er ledningstraseen trukket bort fra vannverket. 

Spillvannsledningen kan også legges som helsveiset PE ledning i området i nærheten av 

vannverket. Det er planlagt å bygge et nytt kommunalt vannverk for området, og det legges 

en ny hovedvannledning 

sammen med den nye spillvannsledningen. Det vil bli mulighet for abonnentene til Østre 

Nes Vannverk BA og koble seg til ny kommunal vannforsyning. 

 

Badevann 

Det er flere badestrender plassert på nordvestbredden av Sperillen og nordvest for 

utslippspunktet. Målinger av strømningsforhold viser at det er svært liten fare for at utslipp 

fra anlegget når badestrendene. Det rensede utslippet vil også tynnes kraftig ut når det når 

vannmassene.  

At evt. utslipp fra spredt avløp på østsiden av nedre del av Begna fanges opp og renses i det 

nye renseanlegget vil være positivt for vannkvaliteten.  

 



Fiske og kreps 

Innsjøen er kjent for sik og ørret av svært høy kvalitet. Det finnes også mange andre 

fiskearter og edelkreps i vannet. I tillegg drives det profesjonelt fiske i 

innsjøen, hvor grunneiere besitter fiskerettighetene. Det nye rensenalegget vil totalt sett 

kunne bidra til å bedre den helhetlige situasjonen med utslipp til Begna og Sperillen, noe 

som er positivt for vannkvaliteten. Fiskeforekomsten i Sperillen vil ikke bli påvirket på noen 

negativ måte ved opprettelsen av det nye renseanlegget  

 

Flom 

NVE har beregnet høyde for 50-års flom til å være på kote 152,8. I mai 2013 var 

vannstanden den høyeste på 60 år, og nådde opp rundt kote 153. Anlegget planlegges med 

gulvnivå på kote 154for å være sikret mot flom og evt. ukontrollerte utslipp i forbindelse 

med en flomsituasjon. 

 

Nabomerknader 

Etter at saken ble nabovarslet første gangen kom det inn en nabomerknad fra Anders Putten 

(se vedlegg 3), som ytret bekymring over at utslippspunkt lå nærme badestrender og 

hvorvidt utslippet ville føres tilbake til stranda.  I den forbindelse ble det gitt i oppdrag å 

undersøke strømningsforholdene i Begna/Sperillen på det aktuelle området.  

Etter at utslippsstedet hadde blitt flyttet kom den inn en nabomerknad fra Jesper Bernhard 

Henriksen (se vedlegg 6), som også ytret bekymring for utslippssted og forurensning av 

badevannskvaliteten. Ansvarlig søker har svar på nabomerknaden i en egen kommentar til 

nabo (se vedlegg 7).  

Konklusjon på denne rapporten var at det på opprinnelig utslippsted var liten fare for 

forurensing på stranden. Men for å minske faren enda mer ble utslippspunktet flyttet mer 

mot vest.  
 

Forholdet til overordnede planer 
Etablering av renseanlegget er i tråd med forslag til regionalt tiltaksprogram for Vannregion 

Vest-viken og Vannområde Valdres.  

 

Siden et er et kommunalt renseanlegg vurderes tiltaket til å ikke behøve dispensasjon fra 

kommuneplanene, til tross for at det ligger i 100m-beltet langs vann- og vassdrag i LNF-

område.  

  

Økonomiske forhold 
Tiltaket er i tråd med vedtatt budsjett og hovedplan avløp.  

  

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen kan velge å avslå søknaden på grunn av hensyn til brukerinteresser.  

 
1. Hovedkomiteen vurderer at det er for stor usikkerhet knyttet til utslippsstedet og 

avslår søknaden om utslippstillatelse med hjemmel i forureninsgsforskriftens §13-5 

2. ledd.  

 

Rådmannens vurdering 
 



Det omsøkte nye anlegget i vil ha kapasitet til å kunne knytte til seg ca 130 husstander (både 

gamle abbonnenter og nye)  og har en kapasitet på 650pe, noe som betyr at mange 

husstander som har private enkelthus-anlegg  med varierende standard vil kunne kobles til.  

 

Vannforekomsten og grunnvann dermed blir lavere. Rådmannen vurderer at denne fordelen 

er langt større enn ulempen et renset utslipp utgjør for vannforekomsten Sperillen.  Dermed 

anses også at vurdering etter naturmangfoldloven er hensyntatt.  

 

Utbygging av renseanlegget og dermed avvikling av mange enkelthusanlegg i dårlig stand er 

tiltak i regional planstrategi og tiltaksprogram for Vannområde Valdres, som del av arbeidet 

i forbindelse med Vannforskriften.  Dimensjonering på nytt renseanlegg legger også til rette 

for å knytte til nye boliger i rensedistriktet.  Prosjektert anlegg tilfredsstiller nasjonale krav 

satt i forurensingsforskriftens kap 13.  

 

Rådmannen vurderer undersøkelsen av strømningsforholdene i Sperillen som god nok for å 

sikre at nytt utslippssted ikke forestiller noe risiko for lokale badesteder. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om utslippstillatelse godkjennes.  

 

Vedlegg 

 
1. Oversiktskart 

2. Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap 13 

3. Nabomerknad Anders Putten 

4. Rapport om strømningsmåling 

5. Kart om nytt utslippssted 

6. Nabomerknad Jesper Bernhard Henriksen 

7. Kommentar til nabomerknad 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 12.11.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å detaljprosjektere et nytt 

renseanlegg og ny tilførselsledning for avløpsvann i Nes i Ådal. Inkludert i denne jobben er 

også utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse fra det nye renseanlegget. 

Nicolai-Thomas Berg har vært Ringerike kommunes kontaktperson for oppdraget.   

Leif Sigvaldsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, René Kristensen har vært 

prosessansvarlig og Dag Arne Halvorsen har vært ansvarlig for prosjektering av 

ledningsanlegg.

Tønsberg, 05/6-2014

René Kristensen
Prosessansvarlig 

Leif Sigvaldsen
Kvalitetssikrer
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1 GENERELLE OPPLYSNINGER

Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til 

utslippskontroll. Det er heller ikke hensiktsmessig å drive, og det dekker bare en liten del av 

Nes rensedistrikt.

Kommunen vil derfor bygge et nytt og større renseanlegg, tilsvarende det de har på Sokna, 

som skal ta i mot avløp fra Nes rensedristrikt. Leggingen av ny tilførselsledning og byggingen 

av et nytt renseanlegg er en del av et større prosjekt som også tar for seg vannforsyningen 

og sanering av eksisterende ledninger.

Ringerike kommune, ved Teknisk drift, utbygging, har gitt Asplan Viak AS oppdraget med

detaljprosjektering samt å utarbeide utslippssøknad for det nye renseanlegget.

1.1 Søkeropplysninger

Søknaden blir fremmet av:

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss.

postmottak@ringerike.kommune.no   Tlf.: 32 11 74 00.

Kontaktperson: Nickolai-Thomas Berg. Nickolai.thomas.berg@ringerike.kommune.no. 

Tlf.: 409 19 778

Søknaden er utarbeidet av: 

Asplan Viak AS

Kjelleveien 21

Postboks 87

3101 Tønsberg

Kontaktperson: René Kristensen. rene.kristensen@asplanviak.no   Tlf.: 488 68 320.

1.2 Søknadsomfang

Ringerike kommune søker med dette om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Nes 

rensedistrikt i samsvar med Forurensningsforskriften, § 13-4, og etterfølgende 

spesifikasjoner og grunnlag. 

Det foreligger ingen utslippstillatelse fra tidligere.

I denne søknaden søkes det om tillatelse til utslipp av renset avløpsvann til Begnas utløp i 

nordenden av Sperillen.

 Søknaden gjelder restutslipp etter rensing i kjemisk renseanlegg.

 Dimensjonerende belastning er satt til 650 pe.

Utslippet skal etableres og driftes i samsvar med kravene i forurensningsforskriftens § 13-6 til 

§ 13-16
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2 NES RENSEDISTRIKT

Arealomfanget av Nes rensedistrikt er vist i figur 1.

Figur 1: Arealomfanget av Nes rensedistrikt

Det nye renseanlegget legges på østsiden av Begna i utkanten av rensedistriktet. Fra 

dagens infiltrasjonsanlegg på vestsiden av Begna vil det legges en ny avløpsledning som 

krysser Begna. Det meste av strekningen vil det ligge ledning med selvfall, men det er 

nødvendig med to pumpestasjoner for å føre avløpsvannet frem til det nye renseanlegget. 

2.1 Personbelastning

2.1.1 Dimensjonerende belastning

Det foreligger tall på antall innbyggere i det som blir rensedistriktet til Nes RA, fra 1999 og 

fram til i dag.
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Folketallet har gått ned i årene 1999 -2010, for så å stige svakt igjen til 452 i 2013. Til 

kommuneplanen er det innspill om noe bygging, både for boliger og fritidsbebyggelse. Det 

tas høyde for en moderat økning i folketall i de kommende tiår. I tillegg har bygda skole, 

barnehage og en helseinstitusjon. Ved å bruke NS 9426 for å bestemme antall 

personenheter (pe) får en følgende oppsett:

Ved en slik beregning vil det bli noe dobbelt telling. Både skoleelever og beboere på 

helseinstitusjon kan også være regnet med som fastboende, en feilkilde som slår ut til «den 

sikre siden». Utslaget for byggingen kan bli at sedimenteringsbassenget gjøres litt større enn 

nødvendig, og den økonomiske konsekvensen av det blir helt marginal.

2.1.2 Dimensjonerende vannmengde 

Kmaks er vannføring i maks. time i forhold til gjennomsnittsverdien. Qdim regnes som belastning i maks. time i et 

døgn med midlere vannføring.

På bakgrunn av de ovenfor antatte spillvanns- og fremmedvannsmengdene fra hver pe er 

Qdim og Qmaksdim beregnet til henholdsvis 17 og 33 m3/time.

Innløpspumping, skal ha to enheter som hver kan pumpe 2xQdim. Da har en nødvendig 

kapasitet selv om ei pumpe er ute av drift. Pumpene får frekvensomformer med regulering av 

turtall/kapasitet.

Også doseringspumpe installeres med reserve. Bassengene vil ikke ha noen slik dublering 

for sikkerhet, men det er enheter som svært sjelden må tas ut av drift.

Det opprettes et overløp på innløpet for de situasjoner da tilførselen overgår anleggets 

kapasitet. På dette overløpet vil det ved hjelp av nivåmåling og et V-overløp registreres 

mengden som går i overløp.



Nytt renseanlegg i Nes i Ådal - utslippssøknad 9

Ringerike kommune Asplan Viak AS

2.2 Forurensningsproduksjon

Beregningene er basert på følgende forutsetninger som er hentet fra Norsk Vann rapport 

168/2009 «Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg»:

Spesifikk produksjon: - Suspendert stoff (SS) 70 g/pe/d
- Organisk stoff (BOF5) 60 g/pe/d
- Total fosfor (P) 1,8 g/pe/d
- Nitrogen (N) 12 g/pe/d

Kilde: Norsk Vann Rapport 168/2009 «Veiledning for dimensjonering av 
avløpsrenseanlegg».

Dette gir grunnlag for følgende beregning av forurensningsproduksjon ved 650 pe:

Total fosfor [kg] BOF5 [kg] Suspendert stoff [kg] Nitrogen [kg]
Døgn 1,17 39 45,5 7,8
År 427 14 235 16 608 2 847

2.3 Dagens anlegg

Dagens renseanlegg ligger på vestsiden av Begna, og er et renseanlegg basert på 

infiltrasjon i løsmasser i grunnen. Dette anlegget er utdatert og det tilfredsstiller ikke dagens 

krav til utslippskontroll. Det har også vært en del driftsutfordringer ved anlegget, bl.a. lukt 

som generer nabolaget.

Dagens anlegg dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt, og i resten av rensedistriktet 

håndteres avløpsvannet i spredte avløpsløsninger. 

Figur 2: Plassering av dagens renseanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.
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Figur 3: Overbygg ved dagens infiltrasjonsanlegg.

Bygging av nytt renseanlegg vil gi en bedre avkloakkering av store deler av Nes rensedistrikt, 

da det kan tilknyttes flere abonnenter. Det vil gi en bedre kontroll over utslippet fra 

rensedistriktet og vil redusere det samlede utslippet til Begna og nordenden av Sperillen fra 

området.
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3 TILTAK

3.1 Krav til rensing

Figur 4: Kart over områdeinndeling fra forurensningsforskriften.

Da utslippet er fra < 2.000 pe og til en ferskvannsresipient som i forurensningsforskriften er

oppgitt til å være et følsomt område, er kravet til rensing at renseanlegget som et minimum 

skal etterkomme 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det 

som blir tilført renseanlegget.

Med den gitte belastningen på anlegget med utslipp til ferskvann er det kommunen som er 

forurensningsmyndighet. For andre renseanlegg i Buskerud fylke hvor 

forurensningsmyndighet er Fylkesmannen er det gitt krav til en tilføringsgrad på 95 % og en 

dokumentasjon av dette. Om dette er et krav som også vil gjelde for det nye renseanlegget i 

Nes i Ådal vites ikke, men med registrering av overløpsmengde ved pumpestasjoner og 

renseanlegg, samt et nytt ledningsanlegg er forutsetningene på plass både for å sikre – og 

dokumentere tilføringsgraden.
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Problemstillingen med krav til tilføringsgrad er mest aktuell i områder med fellessystem. På 

Nes vil det bygget er rent separatsystem for spillvann, uten påkoplinger med overvann.

3.2 Ledningsanlegg

Det etableres en ny spillvannsledning fra det eksisterende infiltrasjonsanlegget og frem til 

fremtidig renseanlegg. På denne spillvannsledningen vil det etableres en ny pumpestasjon 

på vestsiden av Begna. Fra eksisterende anlegg og frem til denne pumpestasjonen 

transporteres avløpsvannet med selvfall. (Pumpestasjonen plasseres slik at fremtidig 

utbygginger på vestsiden av Begna kan lede spillvann til pumpestasjonen.) Fra 

pumpestasjonen pumpes spillvannet videre mot renseanlegget. Pumpeledningen trekkes 

under Begna ved hjelp av styrt boring og inntrekking. Frem til høybrekk på ledningstraseen 

etableres det pumpeledning. Videre mot renseanlegget går spillvannet med selvfall.

Bebyggelse på østsiden av Begna som ligger mellom E-16 og Begna kobles til den nye 

spillvannsledningen.

Trasé for ny avløpsledning er vist i vedlagte tegninger.

3.2.1 Pumpestasjon

Pumpestasjonen som etableres på den nye spillvannsledningen har kapasitet tilpasset

Qmaksdim. Den etableres med to pumper som hver for seg har 100 % kapasitet, slik at det selv 

med pumpehavari under en belastning på Qmaksdim ikke vil gå i overløp. Fra pumpestasjonen 

vil det, i henhold til normal praksis, etableres et overløp ut i Begna for uforutsette hendelser. 

Overløpet er vist i vedlagt tegning HC-003. Det etableres mengdemåling på overløpet slik at 

mengder som går i overløp registreres. Pumpestasjonens plassering er vist i tegning HC-

001. Stasjonen er markert som APS.

3.2.2 Utslippsledning

Det rensede avløpsvannet ledes ut i Sperillen. (Renseprosess omtales i kapittel 3.3) Trasé 

for utslippsledningen er vist i tegning HC-005. Det legges en ledning med dimensjon 160 

mm. Utløpet legges ned på 20 meters dyp. Utslippsledningen legges som helsveiset PE 

ledning og loddes ned med betonglodd. Utslippsarrangementet sørger for at ledningen heves 

noe over bunnen, og ledningen prosjekteres slik at evt. luft ikke dras med ned til 

utslippspunktet. 

3.3 Renseanlegg

Ringerike kommune ønsker å bygge et renseanlegg som prosessmessig tilsvarer anlegget 

de har ved Sokna. Dette er et mekanisk/kjemisk renseanlegg som har felling med jernklorid 

og så sedimentering. Slammet som hentes ut fra prosessen dekanterer i et slamlager, og 

slam hentes jevnlig med slamsugebil.

Anlegget ved Sokna har fungert med meget gode resultater. For 2012 var midlere 

restkonsentrasjon av fosfor på 0,11 mg P/l, og den oppnådde renseeffekten på 98 % for 

fosfor er godt innenfor kravet.
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Fra 2012 årsrapporten fra Sokna renseanlegg har vi hentet en tabell som viser renseeffekten 

på fosfor fra 2007 til 2012.

Følgende hendelser ved anlegget er registrert i 2012:

Anlegget har to innløpspumper, så selv om ei pumpe går tett vil rensingen fortsatt være i drift 

med nødvendig kapasitet. Det begrensede antall hendelser vitner om at anlegget er et stabilt 

og problemfritt anlegg og drifte.

Figur 5: Flytskjema over prosjektert prosess, basert på prosessen ved Sokna RA.

Anlegget er et mekanisk/kjemisk renseanlegg. Avløpsvannet ledes inn i et innløpskammer. 

Dette innløpskammeret er utstyrt med et V-overløp og nivåregistrering for å måle en evt. 
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mengde som går i overløp i situasjoner der anlegget overbelastes eller andre uforutsette 

hendelser skulle oppstå. Overløpet er koblet inn på utslippsledningen fra anlegget slik at evt. 

overløp blandes ut med ferdig renset avløpsvann.

Fra innløpskammeret pumpes avløpsvannet videre i prosessen via to pumper som hver har 

en kapasitet tilsvarende 100% av Qmaksdim. Mengden avløpsvann registreres vha. en 

elektromagnetisk mengdemåler. Til fellingskjemikalie doseres det jernklorid. Mengden 

jernklorid doseres mengdeproporsjonalt men kan også overstyres av målt pH.

Flokkulering foregår i to flokkuleringskamre med omrøring. Herfra går vannet inn til 

sedimenteringsbassenget hvor slam sedimenterer ut og klarfasen renner i overløp ut.

Slam hovedsakelig fra sedimenteringsbassenget, men også til en viss grad fra 

flokkuleringsbassengene pumpes over til et slamlager. Her blir slammet stående og 

dekantere. Med et flytende dekanteringsaggregat sendes klarfasen tilbake til innløpet. Det 

fortykkede slammet blir med jevne mellomrom og etter behov hentet med sugebil.

3.4 Slamproduksjon

Antatt slamproduksjon er 100 g/pe/d. Ved 2% TS utgjør det 5 liter slam. 650 pe gir da 3,3 

m3/døgn. Et slamlager for 10 døgn må ha et volum på 33 m3. (Dette er tall for fremtidig 

belastning.)

Den årlige beregnede slamproduksjonen ved en belastning på 650 pe vil være på ca. 23,7 

tonn. Slammet vil transporteres til Monserud renseanlegg for avvanning, hygienisering og 

stabilisering.

3.5 Lukt

Det vil alltid være risiko for ubehagelig lukt i eller ved avløpsanlegg. Risikoen reduseres ved 

rett dimensjonering og korrekt drift av anlegget, men man kan aldri garantere et helt luktfritt 

anlegg. Det har ikke vært registrert større problemer med lukt ved Sokna renseanlegg, og 

antas at det heller ikke vil være et problem ved det nye renseanlegget i Nes i Ådal. Anlegget 

vil også bli liggende for seg selv uten annen bebyggelse tett opptil anlegget. Anlegget 

prosjekters med et luktfjerningsanlegg bestående av UV stråling og et aktiv-kull filter.

3.6 Prøvetaking og vannmåling

Vannmengde inn på anlegget måles, mengde ut måles og evt. overløp fra innløpskammer 

måles og logges. Det vil bli lagt til rette uttak av representative prøver av både innløp og 

utløp med automatiske prøvetakere både på innløpet og utløpet. Prøver tas ut i henhold til 

§13-11 i forurensningsforskriften.

4 RESIPIENT

Resipienten er Sperillen. Utslippspunktet ligger i nordenden av innsjøen der Begna renner 

inn i Sperillen.

Sperillen har et overflateareal på ca. 37,6 km2 og har et volum på ca. 1 647 millioner m3. 

Middeldyp (volum/areal) er 44 meter og største målte dyp er 129 m.
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Nedbørsfeltet til utløp er på 4581 km2 og midlere årlig avløp er på ca. 2802 millioner m3. 

Middelvannføring er 88 m3/s.

Figur 6: Dybdekart over den nordlige delen av Sperillen og utslippspunkt.

Som man kan se av kartet i figur 4 blir Sperillen fort dyp ved innløpet av Begna.

4.1 Utslippssted

Trasé for utslippsledningen og utslippspunkt er vist i tegning HC-005. Det legges en 

utslippsledning med dimensjon 160 mm. Utløpet legges ned på 20 meters dyp.

4.2 Tilstand

I rapporten Lokal tiltaksanalyse, versjon 1/mars 2014, som omhandler Valdres vannområde, 

som Sperillen er en del av, sies det følgende om utløpet av Sperillen: «Sperillen er en stor 
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innsjø, og næringsstoffer som evt. kommer inn i vannet fra Begna vil i stor grad bli holdt igjen 

i innsjøen – den har en selvrensende effekt.»

4.3 Utslipp etter renseanlegg

Årlig utslipp etter rensing er beregnet i tabell 7. Basert på resultatene ved Sokna RA er det 

forutsatt en reduksjon av fosfor på 95% og en reduksjon av SS på 90%. Basert på 

erfaringstall fra renseanlegg med kjemisk felling i Norge antas en reduksjon av organiske 

materiale på 75. Renseprosessen har ingen vesentlig effekt på innholdet av nitrogen, men 

det stilles det heller ikke krav til. 

Dette tilsier et årlig utslipp på 21,4 kg fosfor(P), 3.560 kg organisk stoff målt som BOF5, 1.660 

kg suspendert stoff og 2.947 kg nitrogen. 

Beregning av utslippsmengder etter rensing i kjemisk anlegg. 

Utslipp fra 
RA til 
resipient

Rense-effekt 
P

P        
kg/år

Renseeffekt 
BOF5

BOF5     
kg/år

Renseeffekt 
SS

SS           
kg/år

Renseeffekt 
N

N           
kg/år

Snitt pr år 95 % 21,4 75 % 3.560 90 % 1.660 0 % 2.947

5 BRUKERKONFLIKTER

I rapporten Lokal tiltaksanalyse, versjon 1/mars 2014, som omhandler Valdres vannområde, 

som Sperillen er en del av, oppgis følgende nærings- og brukerinteresser for Valdres 

vannområde:

De samme nærings- og brukerinteressene gjelder også for Sperillen alene.

5.1 Drikkevann

Østre Nes Vannverk BA er et privat vannverk. Vannverket har grunnvann som kilde. For ikke 

å påvirke dette på en negativ måte er ledningstraseen trukket bort fra vannverket. 

Spillvannsledningen kan også legges som helsveiset PE ledning i området i nærheten av 

vannverket.
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Figur 7: Plassering av Østre Nes Vannverk BA

Figur 8: Ledningstrase i forhold til Østre Nes Vannverk BA
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Det er planlagt å bygge et nytt vannverk for området, og det legges en ny hovedvannledning 

sammen med den nye spillvannsledningen. Det vil bli mulighet for abonnentene til Østre Nes 

Vannverk BA og koble seg til ny kommunal vannforsyning.

5.2 Badevann

Vest for utslippspunktet er det en badeplass. Utslippspunkt og badeplass er vist i 
figur 5.

Figur 9: Badeområde vest for utslippspunkt.

Med utslippsledningen på 20 meters dyp og med vannføringen i Begna vil utslippet 
fra renseanlegget uttynnes kraftig og transporteres videre inn Sperillen. Utslippet vil 
med andre ord ikke påvirke badeplassen. At evt. utslipp fra spredt avløp på østsiden 
av nedre del av Begna fanges opp og renses i det nye renseanlegget vil være positivt 
for vannkvaliteten.

5.3 Fiske

Innsjøen er kjent for sik og ørret av svært høy kvalitet. Det finnes en god stamme 
med fjordørret (Salmo trutta lacustris) der. Sperillørret (også kalt spirilaure) er typisk 
markant prikket og har gytevandring opp i Urula og Begna på høstparten. I tillegg til 
sik og ørret fiskes det også abbor, røye, gjedde og brasme der. Det finnes dessuten 
krøkle, ørekyte, niøye, trepigget stingsild og nipigget stingsild i innsjøen. I tillegg 
finnes det edelkreps (Astacus astacus) der. Det drives også profesjonelt fiske i 
innsjøen, hvor grunneiere besitter fiskerettighetene.
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Byggingen av det nye renseanlegget er et tiltak for å bedre på dagens situasjon, som er

spredt og uoversiktlig. Med den rensingen som gjøres av avløpsvannet i det nye 

renseanlegget, vil dette være positivt for vannkvaliteten i Sperillen. Fiskeforekomsten i 

Sperillen vil ikke bli påvirket på noen negativ måte ved opprettelsen av det nye 

renseanlegget.

6 DRIFT

Ledningsanlegg og renseanlegg etableres og driftes i samsvar med kravene i

forurensningsforskriftens § 13-6 til § 13-16.

Renseanlegget vil driftes etter leverandørens driftsinstruksjoner, og i stor grad på samme 

måten som ved Sokna renseanlegg. Kommunens driftsavdeling har lang erfaring i driften av 

Sokna renseanlegg og dette anlegget vil i stor grad bygges på samme måte, men med 

endringer der kommunen har erfart at det ligger et forbedringspotensiale.

7 UTLEGGING OG KUNNGJØRING

Utbyggingen av anlegget har blitt kunngjort på kommunens hjemmesider samt at det har blitt 

sendt ut et informasjonsbrev til alle beboerne på Nes. I tillegg har alle innbyggerne på Nes 

blitt invitert til et informasjonsmøte som ble holdt 4/6 -2014 på Nes ang. utbyggingen av det 

nye renseanlegget. 

I tillegg til dette blir grunneiere og naboer berørt av anlegget varslet i forbindelse med 

nabovarsler i forbindelse med byggesøknaden. Det er også opprettet avtaler med 

grunneierne som får sin grunn direkte berørt i forbindelse med utbyggingen av anlegget.

Ringerike kommune er i en kjøpsprosess av tomt til renseanlegget.

8 PLANER, BESTEMMELSER OG BYGGESAK

8.1 Kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel er det området hvor det planlegges å bygge nytt renseanlegg 

lagt inn som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område, se figur 6).
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Figur 10: Utdrag fra kommunedelplan.

Ledningsanlegget blir liggende i områder som i kommunedelplanen er oppgitt som 

boligområde, senterområde og LNF område.

8.2 Reguleringsplan og planbestemmelser

Området der renseanlegget skal ligge er ikke regulert, og da er det § 2.1 i 

kommuneplanbestemmelsene som gjelder. Her står det i 3. ledd:

«I LNF-områder tillates etablering av mindre kraft-/telefonledninger for boliger og 
stedbunden næring, kommunikasjonsmaster og tiltak i forbindelse med kommunaltekniske 
anlegg.»

Det er ikke noe krav om reguleringsplan for utbyggingen. Fra kommunens 

byggesaksavdeling er det sagt at anlegget bør holdes utenfor 100-metersbeltet fra Begna 

men at det holder å søke dispensasjon i forbindelse med byggesøknaden dersom det av 

tekniske årsaker er mer fordelaktig og plassere renseanlegget innenfor 100-meterbeltet.

8.3 Kulturminne og natur

Det er registrert et automatisk fredet gravminne (ID13591) rett ved Begna, men utbyggingen 

kommer ikke i berøring med dette.

RA
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Figur 11: Automatisk fredet gravminne.

Det er ingen registreringer i naturbasen i området. 

8.4 Grunnforhold

Det foretas en undersøkelse av grunnforholdene på aktuell byggeplass av firmaet 

GrunnTeknikk. Evt. utfordringer med grunnforhold er inkludert i prosjekteringen av anlegget.

8.5 Flom

NVE har beregnet høyde for 50-års flom til å være på kote 152,8. I mai 2013 var 

vannstanden den høyeste på 60 år, og nådde opp rundt kote 153. Det er ikke gjort beregning 

for 100- eller 200 års flomnivå i Sperillen, men NVE kan utføre dette hvis de får en bestilling 

på det.

Anlegget planlegges med gulvnivå på kote 154, og vil således være sikret mot flom og evt. 

ukontrollerte utslipp i forbindelse med en flomsituasjon.
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VEDLEGG

Tegninger

Tegning: Tegningsnr:
Situasjonsplan ledningsnett HB-001
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Plan og profil nødoverløp HC-003
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Plan og profil utslippsledning HC-005
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Hei  

  

Som eier av 302/60 og bruker av stranda på Lundeodden , så har jeg en 

bemerkning  

til utslipps punktet , fig nr 9 , der er det ett såkalt bakevje i elva så 

der  

vil mye av utslippet komme tilbake i en runddans , dette kan bli 

ubehageli for  

meg , og for alle andre bade gjester på Lundeodden. Utslipps punkt må 

føres  

minst 150 – 200 m lengre ut , dvs utenfor bakevje. 

  

  

Mvh. Anders Putten 
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Resipientanalyse AS er eit miljørådgjevingsfirma oppretta av Frode Berge‐Haveland i 2002. Vi 
påtar oss små og store miljøkonsulentoppdrag for private og offentlege bedrifter. 

 
 

 
Resipientanalyse AS er eit kompetent  firma med kvalifisert marinbiologisk kompetanse  til å utføre 
resipientgransking  utanfor  små  og  store  avløp. Vi  utfører  prøveuttaking  i  samarbeid  med  våre 
akkrediterte analyse leverandørar. Vi utfører og akkreditert prøveuttak til akkreditert botndyranalyse 
i samarbeid med våre akkrediterte analyse leverandørar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hav straummåling: 
Vi  brukar  doppler  profiler  og  doppler  punkt  målarar  frå  Nortek  for  straummåling  ved  nye  og 
eksisterande lokalitetar. Noko som gjev meir nøyaktige og realistiske straumverdiar enn eldre propell 
straummålarar. Spesielt er det viktig å få rett straumverdiar i resipientar med lite straum, når ein skal 
berekne spreiing av miljøgift og partiklar utanfor nye større avløp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturtypekartlegging i marint naturmiljø: 
Vi har utstyr og kompetanse til å utføre marinbiologisk strandsone kartlegging utanfor avløp og større 
matfiskanlegg. Kartlegging av marint biologisk mangfald  frå ROV  film. Kartlegging av utbreiinga av 
produksjonssona frå ROV film etter mal frå ASC standarden. Vi utfører og modellering av bæreevne og 
resipientkapasitet med modelleringsprogrammet FjordEnv 4.0. 
 
Forureining av grunn og sediment: 
Vi har og erfaring med feltarbeid og risikovurdering av forureining i både grunn og sediment. Vi kan 
utfører alle trinn  i risikovurderinga og utarbeide tiltaksplan  i samarbeid med kvalifisert entreprenør 
etter kunden sitt behov. 
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17 cm/s 
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Posisjon Y ved strand: N60 33 272 / E9 59 770 
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4 cm/s 
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3 cm/s 
6 meters djup. 

Gjennomsnitt strøm: 

5 cm/s 
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Samandrag 
 
Strømmåler utanfor nytt planlagt avløpspunkt (målepunkt X) blei plassert på ca. 28 meters djup. 
Det blei i måleperioden registrert ein sterk ut gåande straum frå Begna i retning sør ut i Spirillen. 
Den gjennomsnittlige straumen mellom 5 og 15 meters djup blei registrert til mellom 7 og 17 
cm/s i måleperioden. Dette tyder på ei god utgåande straum. 
 
Resipientanalyse AS er ikkje kjent med vind og vær forhold i måleperioden. Men straummålinga 
ved det planlagt nye avløpspunktet går i all hovudsak sørover ut i Sprillien. 
 
Det er Resipientanalyse AS sin vurdering at den registrerte utgåande straumen ved målepunkt X 
utanfor det planlagt avløpspunktet, er såpass sterk og einsretta. At det meste av avløpsvatnet vil 
raskt blande seg inn i vassmassane i Spirillen, og bli transportert utover i resipienten. 
 
I periodar med sterk nordgåande vind inn mot strandsona kan det ved gjennomslag av avløpsvatn 
til overflata bli transport noko avløpsvatn tilbake i retning mot strandsona. Den registrerte 
tilbakegåande «bakevje» straumen registeret ved 3 til 6 meters djup er likevel såpass lav, at truleg 
vil det være svært lite avløpsvatn som blir transportert tilbake. 
 
Resipientanalyse AS vil derfor anbefale at det planlagt nye avløpspunktet blir lagt lengst mogleg 
mot vestsida i straumen utifrå Begna. Dette for å unngå at avløpsvatnet kjem bort i «bakevje» 
straumen på austsida av utløpet til Begna. 
 
 
Daglegleiar i Resipientanalyse AS 
 
 
Frode Berge-Haveland 
Cand. Scient. Marin mikrobiolog  
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1.0 Resipient 

Resipienten er Sperillen. Utslippspunktet ligger i nordenden av innsjøen der Begna renner inn i 

Sperillen. Sperillen har et overflateareal på ca. 37,6 km2 og har et volum på ca. 1 647 millioner 

m3. Middeldyp (volum/areal) er 44 meter og største målte dyp er 129 m. Nedbørsfeltet til utløp 

er på 4581 km2 og midlere årlig avløp er på ca. 2802 millioner m3. Middelvannføring er 88 

m3/s. 

  

Figur 1.1. Oversiktskart over den nordlige delen av Sperillen. 

 



 

 

Figur 1.2. Oversiktskart over utslippspunkt og målepunkt for strømmåling i den nordlige delen 

av Sperillen. 

 

X Y 

X – posisjon 
N60 33 281 / 9 59 614 
 
Y – posisjon 
N60 33 272 / 9 59 770



 

 

 

Figur 1.3. Dybdekart over den nordlige delen av Sperillen og utslippspunkt henta frå 

utslippssøknad frå Asplan viak for Nytt renseanlegg i Nes i Ådal. Dato: 2014-06-05. 

 

Som man kan se av kart blir Sperillen fort dyp ved innløpet av Begna. Utslippssted Trasé for 

utslippsledningen og utslippspunkt er vist i tegning HC-005. Det legges en utslippsledning med 

dimensjon 160 mm. Utløpet legges ned på 20 meters dyp. Info henta frå utslippssøknad frå 

Asplan viak for Nytt renseanlegg i Nes i Ådal. Dato: 2014-06-05. 



2.0 Metode for straummåling 

 
Det blei sett ut 2 doppler profiler av typen Aquadopp Current Meter frå Nortek AS i 2 

straumriggar. 

 

Straummålar X og Y vart montert med 2 trålkuler over seg a 9 kg oppdrift med eit betonglodd 

på ca. 35 kg. Frå dette loddet gjekk det ei sikringsline til eit nytt jernlodd på ca. 35 kg, og vidar 

opp til ei markeringsblåse A1, med oppdrift ca. 18 kg. Sjå 2.1 for illustrasjon og bilde av 

straumriggen. Måleperiode 4 september til 25 september 2014. 

 

Ved opptak av målarar var markeringsblås for straumrigg Y borte. Heldigvis så låg sikringstauet 

igjen. Det er uklart om dette kan ha påverka målinga ved målepunkt Y. Dette er kommentert i 

resultat delen. 

 
Figur 2.1 Illustrasjon og bilde av straumriggane som blei brukt. Straummålar X og Y blei 

  innstilt for måling av 12 celler a 2 meter. Med måling kvart 10 minutt. 



Data frå måleinstrument blir prosessert og kvalitetskontrollert i programpakken SeaReport frå 

Nortek. Feilregistreringar i data settet blir fjerna i dette programmet. Unormalt høge 

straumverdiar og registrert straum med unormal straumretning som likevel ikkje blir fjerna i 

SeaReport, kontrollerer vi vidare i programpakken Storm frå Nortek. 

 

Resipientanalyse AS utfører i dag denne kvalitetskontrollen i samarbeid med Nortek, når det er 

grunn til misstanke om denne typen feilregistrering. Feilregistrering kan være unormalt høge 

verdiar eller registrert unormal straumretning. Dette er feil som kan blir registrert om der f. eks. 

legg seg tau eller andre gjenstandar i måleområdet til målarane under måleperioden. 

 

Det er mulig å prosessere denne typen data i Storm, og å hente ut «rett» straumverdi. Dette er 

noko vi kun utfører etter spesialbestilling frå kunde. Ved slike tilfeller forkastar vi normalt data 

settet. I resultat vurderinga vår bruker vi kun data sett som er prosessert i SeaReport, der vi 

ikkje har misstanke om feilregistrering. 

 

Måle nøyaktighet på måleinstrumentet er oppgitt til 1% av målt verdi ±0,5 cm/s. For fleire 

teknisk spesifikasjonar av måleinstrumentet. Sjå bruker guide for Aquadopp profiler meter frå 

Nortek. 

 

Generelt så viser eldre propell straummålarar frå Sensordata AS mindre straum enn den reelle 

straumen. Dette skuldast at propell målarane har ein mekanisk del som er avhengig av ei kraft 

for å gå rundt. Generelt så viser propell straummålarar i bestefall minimumsverdiar både for 

maks og gjennomsnittleg straum. 

 

I ein instrument test mellom doppler målar frå Nortek og propell målarar utført av NIVA i 1999. 

Blei det påvist at doppler målaren frå Nortek målte mellom 2 og 2,5 gonger så høg 

gjennomsnittsstraum som dei 2 propell målarane, RCM 7 frå Anderaa og SD6000 frå 

Sensordata AS. 



 

 

3.0 Kvalitetssikring og validering av måledata 

 

Rådata frå Aquadopp Profiler Meter straummålarane blei prosessert i SeaReport programmet 

versjon 1.1.4 frå Nortek AS. 

 

I SeaReport blir feilmålingar og usikre verdiar fjerna, enkelt pik kan ein manuelt fjern. Dette kjem 

fram på ei eiga side i rapport generatoren kva data som er fjerna. Det blei ikkje fjerna nokon av 

måledata manuelt frå nokon av måleseriane i SeaReport i denne straumrapporten. Det blei fjerna 

måledata i starten og slutten av måleserien som var målt før målarane kom i sjøen. 

 

Resipientanalyse AS har brukt doppler profiler og doppler punkt målarar frå Nortek sidan 2008. 

Vi har gjennomført kurs hjå Nortek i bruk av desse målarane. Er der resultat som er usikre fjernar 

vi desse, eller vi får dei validert etter beste evne av ekspertar hjå Nortek. Vi brukar både SeaReport 

og Storm programvaren frå Nortek til validering og kontroll av data. 



4.0 Resultat vurdering 

 

Strømmåler utanfor nytt planlagt avløpspunkt (målepunkt X)  blei plassert på ca. 28 meters 

djup. Det blei i måleperioden registrert ein sterk ut gåande straum frå Begna i retning sør ut i 

Spirillen. Den gjennomsnittlige straumen mellom 5 og 15 meters djup blei registrert til mellom 

7 og 17 cm/s i måleperioden. Dette tyder på ei god utgåande straum. 

 

Resipientanalyse AS er ikkje kjent med vind og vær forhold i måleperioden. Men 

straummålinga ved det planlagt nye avløpspunktet går i all hovudsak sørover ut i Sprillien. 

 

 

Figur 4.1. Utskrift av Vassflow frå rapport generator for målepunkt X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strømmåler ved målepunkt Y ved strand blei plasser på ca. 15 meters djup. Det blei i 

måleperioden ved 3 og 6 meters djup registrert ein svak nordvest gåande «bakevje» straum 

tilbake inn mot Begna. Den gjennomsnittlige straumen mellom 3 og 10 meters djup blei 

registrert til mellom 3 og 5 cm/s i måleperioden. Dette tyder på ei svak tilbakegåande «bakevje» 

strøm ved målepunktet Y. 

 

 

Figur 4.2. Utskrift av Vassflow frå rapport generator for målepunkt Y 

 

Det er Resipientanalyse AS sin vurdering at den registrerte utgåande straumen ved målepunkt 

X utanfor det planlagt avløpspunktet, er såpass sterk og einsretta. At det meste av avløpsvatnet 

vil raskt blande seg inn i vassmassane i Spirillen, og bli transportert utover i resipienten. 

 

I periodar med sterk nordgåande vind inn mot strandsona kan det ved gjennomslag av 

avløpsvatn til overflata bli transport noko avløpsvatn tilbake i retning mot strandsona. Den 

registrerte tilbakegåande «bakevje» straumen registeret ved 3 til 6 meters djup er likevel såpass 

lav, at truleg vil det være svært lite avløpsvatn som blir transportert tilbake. 

 

Resipientanalyse AS vil derfor anbefale at det planlagt nye avløpspunktet blir lagt lengst 

mogleg mot vestsida i straumen utifrå Begna. Dette for å unngå at avløpsvatnet kjem bort i 

«bakevje» straumen på austsida av utløpet til Begna. 
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Summary		

 



Details	

Instrument	

Head Id AQP 5209 
Board Id AQD 9592 
Frequency 400000 
 

Configuration	

File Nes3av01.prf 
Start 04.09.2014 16:00 
End 26.09.2014 08:40 
Data Records 3125 
Longitude 9° 59,61'E 
Latitude 60° 33,28'N 
Orientation DOWN 
Cells 12 
Cell Size [m] 2 
Blanking Distance [m] 0,99 
Average Interval [sec] 00:01:00 
Measurement Interval [sec] 00:10:00 
 

Quality	

Low Pressure Treshold 0 
HighTilt Threshold 30 
Expected Orientation UP 
Amplitude Spike Treshold 70 
Velocity Spike Treshold 5 
SNR Treshold 3 
 

Post	processing	

Selected Start 04.09.2014 16:00 
Selected End 25.09.2014 12:00 
Compass Offset 0 
Pressure Offset 0 
Selected Records 3001 
Reference Water Surface 
Top Depth [m] 5 
Top Invalid Data  294 
Middle Depth [m] 10 
Middle Invalid Data  394 
Bottom Depth [m] 15 
Bottom Invalid Data  1078 
 



 

Manually	removed	data	

Start Time End Time Comment 
 



	

Statistics	

Top	[5,0m]	

Mean current [m/s] 0.13 
Max current [m/s] 0.47 
Min current [m/s] 0.00 
Measurements used/total [#] 2707 / 3001 
Std.dev [m/s] 0.07 
Significant max velocity [m/s] 0.21 
Significant min velocity [m/s] 0.06 
10 year return current [m/s] 0.772 
50 year return current [m/s] 0.866 
Most significant directions [°] 210°, 195°, 225°, 180° 
Most significant speeds [m/s] 0.15, 0.10, 0.20, 0.05 
Most flow 3505.40m³ / day at 195-210° 
Least flow 0.00m³ / day at 30-45° 
Neumann parameter 0.92 
Residue current 0.12 m/s at 201° 
Zero current [%] - [HH:mm] 0.74% - 00:10 
 

Middle	[10,0m]	

Mean current [m/s] 0.17 
Max current [m/s] 0.41 
Min current [m/s] 0.01 
Measurements used/total [#] 2607 / 3001 
Std.dev [m/s] 0.06 
Significant max velocity [m/s] 0.23 
Significant min velocity [m/s] 0.10 
10 year return current [m/s] 0.675 
50 year return current [m/s] 0.757 
Most significant directions [°] 210°, 195°, 225°, 180° 
Most significant speeds [m/s] 0.20, 0.15, 0.25, 0.10 
Most flow 6117.21m³ / day at 195-210° 
Least flow 0.00m³ / day at 345-360° 
Neumann parameter 0.96 
Residue current 0.16 m/s at 199° 
Zero current [%] - [HH:mm] 0.08% - 00:10 
 

Bottom	[15,0m]	

Mean current [m/s] 0.07 
Max current [m/s] 0.33 
Min current [m/s] 0.00 
Measurements used/total [#] 1923 / 3001 
Std.dev [m/s] 0.05 
Significant max velocity [m/s] 0.12 
Significant min velocity [m/s] 0.03 



 

10 year return current [m/s] 0.551 
50 year return current [m/s] 0.617 
Most significant directions [°] 225°, 210°, 195°, 240° 
Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 
Most flow 859.38m³ / day at 195-210° 
Least flow 42.89m³ / day at 15-30° 
Neumann parameter 0.59 
Residue current 0.04 m/s at 210° 
Zero current [%] - [HH:mm] 1.92% - 00:10 
 



Direction	with	return	period	

Top	[5,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 0,035 0,074 0,058 0,122 0,065 0,136 
45 0,039 0,072 0,065 0,118 0,073 0,132 
90 0,031 0,064 0,051 0,105 0,057 0,118 
135 0,062 0,164 0,102 0,270 0,114 0,303 
180 0,148 0,468 0,244 0,772 0,274 0,866 
225 0,135 0,406 0,222 0,670 0,249 0,751 
270 0,070 0,221 0,115 0,365 0,129 0,409 
315 0,041 0,111 0,068 0,183 0,076 0,205 
 

Middle	[10,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 
45 0,053 0,084 0,087 0,139 0,097 0,156 
90 0,059 0,125 0,097 0,207 0,109 0,232 
135 0,100 0,192 0,165 0,316 0,184 0,355 
180 0,172 0,409 0,284 0,675 0,318 0,757 
225 0,163 0,381 0,268 0,629 0,301 0,706 
270 0,101 0,216 0,167 0,357 0,188 0,400 
315 0,067 0,091 0,111 0,151 0,124 0,169 
 

Bottom	[15,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 0,044 0,135 0,073 0,222 0,081 0,249 
45 0,041 0,127 0,068 0,209 0,076 0,235 
90 0,044 0,154 0,072 0,255 0,081 0,286 
135 0,050 0,190 0,083 0,314 0,093 0,352 
180 0,087 0,334 0,143 0,551 0,160 0,617 
225 0,081 0,281 0,133 0,464 0,149 0,521 
270 0,059 0,247 0,098 0,408 0,110 0,457 
315 0,050 0,149 0,083 0,246 0,093 0,276 
 



 

Time	series	
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Mean	speed	‐	roseplot	
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Max	speed	‐	roseplot	
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Speed	histogram	
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Direction/Speed	histogram	
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Flow	
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Progressive	vector	
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Sensors	

Pressure	

 

Tilt	

 



Temperature	
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Summary		

 



Details	

Instrument	

Head Id AQP 5338 
Board Id AQD 9568 
Frequency 400000 
 

Configuration	

File Nes4st01.prf 
Start 04.09.2014 16:05 
End 26.09.2014 08:45 
Data Records 3125 
Longitude 9° 59,77'E 
Latitude 60° 33,27'N 
Orientation DOWN 
Cells 12 
Cell Size [m] 2 
Blanking Distance [m] 0,99 
Average Interval [sec] 00:01:00 
Measurement Interval [sec] 00:10:00 
 

Quality	

Low Pressure Treshold 0 
HighTilt Threshold 30 
Expected Orientation UP 
Amplitude Spike Treshold 70 
Velocity Spike Treshold 5 
SNR Treshold 3 
 

Post	processing	

Selected Start 04.09.2014 16:05 
Selected End 25.09.2014 11:59 
Compass Offset 0 
Pressure Offset 0 
Selected Records 3000 
Reference Water Surface 
Top Depth [m] 3 
Top Invalid Data  8 
Middle Depth [m] 6 
Middle Invalid Data  8 
Bottom Depth [m] 10 
Bottom Invalid Data  8 
 



 

Manually	removed	data	

Start Time End Time Comment 
12.09.2014 11:09:22 12.09.2014 11:57:44 Unormal høg strømtopp 
20.09.2014 17:19:00 20.09.2014 17:52:14 Unormal høg strømtopp 
 



	

Statistics	

Top	[3,0m]	

Mean current [m/s] 0.04 
Max current [m/s] 0.30 
Min current [m/s] 0.00 
Measurements used/total [#] 2992 / 3000 
Std.dev [m/s] 0.03 
Significant max velocity [m/s] 0.07 
Significant min velocity [m/s] 0.02 
10 year return current [m/s] 0.487 
50 year return current [m/s] 0.546 
Most significant directions [°] 315°, 330°, 300°, 345° 
Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.25 
Most flow 475.15m³ / day at 300-315° 
Least flow 22.84m³ / day at 75-90° 
Neumann parameter 0.51 
Residue current 0.02 m/s at 303° 
Zero current [%] - [HH:mm] 4.75% - 00:30 
 

Middle	[6,0m]	

Mean current [m/s] 0.03 
Max current [m/s] 0.20 
Min current [m/s] 0.00 
Measurements used/total [#] 2992 / 3000 
Std.dev [m/s] 0.02 
Significant max velocity [m/s] 0.05 
Significant min velocity [m/s] 0.01 
10 year return current [m/s] 0.328 
50 year return current [m/s] 0.368 
Most significant directions [°] 315°, 285°, 300°, 330° 
Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 
Most flow 178.59m³ / day at 300-315° 
Least flow 72.36m³ / day at 30-45° 
Neumann parameter 0.13 
Residue current 0.00 m/s at 286° 
Zero current [%] - [HH:mm] 8.16% - 00:30 
 

Bottom	[10,0m]	

Mean current [m/s] 0.05 
Max current [m/s] 0.22 
Min current [m/s] 0.00 
Measurements used/total [#] 2992 / 3000 
Std.dev [m/s] 0.03 
Significant max velocity [m/s] 0.08 
Significant min velocity [m/s] 0.02 



 

10 year return current [m/s] 0.369 
50 year return current [m/s] 0.413 
Most significant directions [°] 120°, 135°, 75°, 105° 
Most significant speeds [m/s] 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 
Most flow 286.08m³ / day at 105-120° 
Least flow 75.72m³ / day at 315-330° 
Neumann parameter 0.14 
Residue current 0.01 m/s at 136° 
Zero current [%] - [HH:mm] 4.68% - 00:20 
 



Direction	with	return	period	

Top	[3,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 0,040 0,105 0,066 0,173 0,074 0,194 
45 0,032 0,112 0,052 0,184 0,059 0,206 
90 0,025 0,070 0,042 0,115 0,047 0,129 
135 0,047 0,295 0,077 0,487 0,086 0,546 
180 0,044 0,168 0,072 0,277 0,081 0,311 
225 0,035 0,120 0,058 0,197 0,066 0,221 
270 0,043 0,134 0,071 0,221 0,079 0,248 
315 0,048 0,145 0,079 0,240 0,089 0,269 
 

Middle	[6,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 0,029 0,072 0,048 0,118 0,054 0,133 
45 0,028 0,084 0,046 0,138 0,052 0,155 
90 0,029 0,170 0,048 0,281 0,054 0,315 
135 0,033 0,199 0,054 0,328 0,061 0,368 
180 0,030 0,084 0,049 0,139 0,055 0,156 
225 0,031 0,082 0,052 0,135 0,058 0,151 
270 0,032 0,091 0,053 0,150 0,059 0,169 
315 0,034 0,126 0,057 0,208 0,064 0,233 
 

Bottom	[10,0m]	

Direction Mean Max Mean 10y Max 10y Mean 50y Max 50y 
0 0,035 0,135 0,058 0,223 0,065 0,250 
45 0,048 0,143 0,079 0,235 0,089 0,264 
90 0,051 0,216 0,084 0,356 0,094 0,400 
135 0,050 0,172 0,082 0,283 0,092 0,318 
180 0,040 0,137 0,066 0,226 0,073 0,253 
225 0,048 0,220 0,078 0,362 0,088 0,406 
270 0,053 0,223 0,088 0,369 0,099 0,413 
315 0,038 0,125 0,062 0,206 0,070 0,231 
 



 

Time	series	
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Mean	speed	‐	roseplot	
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Max	speed	‐	roseplot	
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Speed	histogram	

Top	[3,0m]	

 

Middle	[6,0m]	

 



Bottom	[10,0m]	

 



 

Direction	histogram	
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Direction/Speed	histogram	
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Flow	
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Progressive	vector	
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Sensors	
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Vannføring for Strømstøa Nr:12.15.0

Siste måling, tid=30.09.2014 06:00, verdi= 69.926

Plott fra siste uke finnes her. Plottet kan lastes ned som postscriptfil her
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).

Stasjon: Plassering:
Stasjonsnavn          : Strømstøa                UTM-sone  : 32
Stasjonens h.o.h      : UKJENT                   UTM-øst   : 562918
Kartblad (N50-serien) : 1815-IV                  UTM-nord  : 6686992
                                                 Lengdegrad: 60.31460
                                                 Breddegrad: 10.13888
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 4630km²                  Fylke     : Buskerud
Sjøprosent            : 6.9                      Kommune   : Ringerike

Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2012 : middelflom = 313 m³/s femårsflom 
= 395 m³/s tiårsflom = 451 m³/s femtiårsflom = 559 m³/s 

Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside. 
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre 
spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 30/9-2014 09:02

Side 1 av 1Vannføring for Strømstøa Nr:12.15.0

30.09.2014http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00015.000/
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Ringerike kommune 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Jesper Bernhard Henriksen  

Nesveien 30 

 

3524 NES I ÅDAL 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/780-5 3812/14 M16  12.11.2014 

 

PROSJEKTERING AV RA NES I ÅDAL - SVAR PÅ NABOMERKNAD 

 
Vi viser til deres nabomerknad, datert 29.10.14, på utsendt nabovarsel i forbindelse med 

utslippssøknad for nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

Vi vil med dette brevet forklare valg av prosjektert utslippspunkt og samtidig utdype dagens 

og fremtidig avløpssituasjon. 

Strømningsundersøkelse ved utslippspunkt 

Det er i forbindelse med en tidligere nabomerknad gjort en strømningsundersøkelse ved 

utslippspunktet, og rapport fra denne finner du vedlagt dette brevet. Anbefalingen i denne 

rapporten om å flytte utslippsstedet noe vestover har blitt fulgt, og det er årsaken til at nytt 

nabovarsel om endring av utslippspunkt ble sendt ut. Som du vil kunne lese ut av rapporten 

er strømningsretningen ved utslippspunktet, som ligger på 20 meters dyp, relativt sterk og 

rettet utover i Sperillen. At overflatevann ved spesielle forhold av og til kan skyves noe 

nordover i forbindelse med sterk sønnavind bekreftes også i denne rapporten, men det 

kommer også frem hvor lite sannsynlig det er at et utslipp på 20 meters dyp vil finne veien inn 

til strandsonen i nevneverdig grad. 

 

Dagens avløpssituasjon 

Dagens renseanlegg på Nes i Ådal er et gammelt jordinfiltrasjonsanlegg som ikke 

tilfredsstiller dagens krav til utslippskontroll, det er ikke lenger hensiktsmessig å drive og det 

dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt. Det eksisterer også spredte og uoversiktlige 

private utslipp i området. Disse spredte utslippene vil i større grad håndteres av det nye 

kommunale renseanlegget. Dette er bakgrunnen for at kommunen vil bygge et nytt 

renseanlegg som skal ta i mot avløp fra Nes rensedistrikt. 

 

Fremtidig avløpssituasjon 

Det skal bygges et anlegg med kjemisk felling, dimensjonert for 650 pe. Målsetningen for 

nybyggingen er altså å redusere det samlede utslippet til resipienten og få en mer oversiktlig 

avkloakkering av området. 

Det som slippes ut fra renseanlegget til Sperillen er renset avløpsvann. 

Gitt antall tilknyttede personekvivalenter (tilsvarende antall tilknyttede abonnenter) og type 

resipienten (kilden det slippes ut til), er det forurensningsforskriftens kapittel 13 som gjelder 

for dette renseanlegget. I §13-7, som gjelder for utslipp til følsomt og normalt område er 

rensekravet: «Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. 



 

 

2 

vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme 90% reduksjon av 

fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.» 

For et tilsvarende anlegg som kommunen har med utslipp til Sokna har renseeffekten fra 

2007 til 2012 variert mellom 97 % og 99%, som er godt over kravet. Mesteparten av 

fosforet er bundet til partikler, så en høy renseeffekt på fosfor vil også tilsi en høy 

renseeffekt på fast stoff/partikler. Det er altså ikke snakk om at fisken i Sperillen vil 

oppholde seg i noe kloakkslam. (Slammet fra renseprosessen hentes med bil og kjøres til 

kommunens hovedrenseanlegg ved Monserud.) 

Uttynning av renset avløp i resipient 

Urula hadde i perioden august – dags dato i 2014 en vannføring som har variert fra 3 – 60 

m3/s. Gjennomsnittlig vannføring er ca. 10 m3/s. 

http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00209.000/ 

 

Begna hadde i perioden august – dags dato 2014 en vannføring som har variert fra 25 – 140 

m3/s. Gjennomsnittlig vannføring er ca. 88 m3/s. 

http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00290.000/ 

 

Disse vannmengdene gir en veldig uttynning av det rensede utslippet. 

Qdim  og Qmaksdim (dimensjonerende utslippsmengde) for anlegget er henholdsvis 17 og 34 

m3/time. Uttynningen i 4 ulike ytterpunktssenarier fra de siste månedene er altså: 

Belastning anlegg Lav vannføring i Urula og Begna Høy vannføring i Urula og Begna 

Q dim ~ 1:5930 ~ 1:42350 

Q maksdim ~ 1:2960 ~ 1:21175 

 

Selve utslippsarrangementet på enden av utslippsledningen legges noe opp fra bunnen med 

en diffusor. Dette vil sørge for at utslippet vil blandes ut i vannmassene raskt. 

Skulle med andre ord noe av det uttynnede avløpsvannet finne veien tilbake til strandsonen, 

noe som iht. strømningsundersøkelser ved utslippsstedet i seg selv er lite sannsynlig, vil 

dette være så sterkt fortynnet, selv ved worst case scenario, at det i praksis er neglisjerbart. 

Konsekvens og gevinst av å øke lengden på utslippsledningen 

Å legge en to kilometer lang utslippsledning i Sperillen vil være teknisk utfordrende, både mtp 

å få renseanlegget til å fungere godt med selvfall inn til renseanlegget og selvfall for renset 

avløpsvann ut i Sperillen. Ledningen vil også bli liggende veldig dypt, noe som vil medføre 

spesielle tiltak for dykkere ved legging av ledningen samtidig som utslippsledningen vil bli 

vesentlig dyrere enn nødvendig uten sannsynligvis å ha noen større positiv effekt.  

 

Hvis vi antar en meterpris på 2.000,- kroner vil altså en økning på lengden av 

utslippsledningen fra 300 meter til 2000 meter øke kostnadene med 3,4 millioner i 

entreprisekostnad. 
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Effekten på resipienten ved å flytte utslippet lenger sør i Sperillen er ukjent men vil uansett 

være liten. 

Oppsummering 

De tiltakene som er varslet, og som vil gjennomføres, gjøres som et ledd i å redusere 

utslippet fra kommunalt avløp til Sperillen og vassdraget denne er en del av. Det er gjort 

strømningsundersøkelser på stedet som konkluderer med at sannsynligheten for at utslippet 

vil ledes tilbake til strandsonene øst og vest for utslippspunktet er liten. 

 

Kost/nytte effekten av evt. å forlenge utslippsledningen er liten. 

Vi håper med dette at du ser det positive i at det investeres i et nytt renseanlegg for Nes i 

Ådal og at du er beroliget mtp. effekten av plasseringen av utslippspunktet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Nickolai-Thomas Berg 

Ingeniør 

nicolai.thomas.berg@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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