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Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 15/9051-8   Arkiv: L13  

 

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_414 detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - 

Sundgata. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

 

  

 

Sammendrag 

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS ønsker oppstart av en detaljregulering for å kunne utvikle 3 

eiendommer langs Sundgata. Tomtene er små, til sammen 1580 m2, men det er mulig å 

etablere et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket. Det planlegges 1. etasje med 

næringsareal, og 2.-6. etasje med boliger. Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle 

tomtene med konsekvenser for sol og skyggeforhold i området. Kvartalet innehar eldre 

bygninger med lav til høy bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og 

estetikk må derfor særlig høres og belyses videre i planprosessen.  

 

Forslaget legger opp til felles adkomst til kvartalet fra Sundgata, med felles parkeringsanlegg i 

kjellernivå. Området vil på sikt også kunne bli påvirket av en utbygging sør for området, hvor 

det er ønske om atskillig høyere bygg på inntil 23. etasjer. Etter som det er knappe arealer i 

prosjektet, må det vurderes nærmere hordan dette kan kompenseres i forhold til gode uteareal. 

Forslagsstiller er interessert i å bidra med god bredde og kvalitet på fortau, i tillegg søkes det å 

sikre god kvalitet i fasade. 
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Bakgrunn  

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS har tatt initiativ til oppstart av planarbeid. Det har i forkant 

av oppstarten vært vurtert kun utbygging av tomt med gnr/bnr 318/138 for bygg av boliger og 

noe næring. Forslagsstiller har i etterkant fått avtale med ytterligere to grunneiere og har da 

fått en mulighet til å justere og foreslå et større bygg enn opprinnelig tenkt. Blant annet 

innebærer dette en mulighet for at Stjernegruppen, øyelege og andre virksomheter kan få plass 

i førsteetasjen til det nye bygget. Det er ønske om å utvikle eiendommen ved å etablere et bygg 

på 6 etasjer, hvor 1. etasje settes av til næring og mulig kafedrift, mens 2.- 6. etasje settes av til 

boliger.  

 

Det er totalt 8 tomter innenfor planavgrensningen. Forslagsstiller har vært i kontakt med alle 

grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med en felles regulering 

for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i 

oppstartsmøtet.   

 

I gjeldende plan er byggehøyde fastsatt til 2 etasjer, mens det er ønskelig å bygge 6 etasjer. 

Derfor må det startes opp en ny plan for området. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommene som ønskes utbygd er i dag bebygd med flere eldre bygg. Eiendommene er til 

sammen på ca 1 580 m2. De består i dag av en kombinasjon av næring og boliger. I bakgåren 

på tomt 318/505 eier Stjernegruppen noen leiligheter for utleie, videre er det et bilverksted, 

serveringssted, frisør og annet på nordsiden av planområdet.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG Arkitektur AS), som følger saken. De viser et 

bygg på tilsammen 6 etasjer, med forretninger i 1.etg og boliger i 2-6.etg. Bygget er tenkt 

oppdelt for å bryte fasaden noe. 

 

Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesimsen mot Sundgata. Høyden til bygget vil 

være på linje med den vedtatte planen for Ford-kvartalet (Byporten) på motsatt side av gata. 

 

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 vil disse byggene bli vesentlig høyere, men 

tiltakshaver har hatt kontakt med de øvrige eierne der, og de aksepterer (gjennom erklæringer) 

at det her kan bygges i 6 etasjer. 

 

Parkering vil skje i byggets kjelleretasje. Det er aktuelt å utnytte taket til takterrasser, slik at 

det blir gode utearealer for beboerne. Tiltakshaver viser til eksempler fra Kværnerbyen i Oslo, 

der en har tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater på tak.  

 

Trafikalt er det tenkt å benytte eksiterende atkomst til Sundgata, som er moderat belastet i dag. 

Innkjøringen til den bakre delen av Storgata Bil AS vil fortsatt være atkomst til eiendommer og 

bli bygd over.  
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Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht. solforholdene 

for utearealene (vedlegg 3 s. 7). Mht. skygge for eget prosjekt blir den størst utfordring å lage 

gode uteplasser. Derfor er det aktuelt med takterrasser, med gode solforhold. Det er også 

foreslått en åpning i den midtre delen av bygget for å kunne slippe inn mer lys til beboerne i 

bakgården.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 (vedlegg 8). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert formål forretninger/kontor, der 

bestemmelsene også åpner for boliger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60, som er en gammeldags 

beregningsmåte for planer som er vedtatt før 1987. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

Det pågår et planarbeid med ny byplan for Hønefoss sentrum (områdeplan Hønefoss). Denne 

planen vil kunne påvirke Kvartalet 36 Storgata – Sundgata.  Det pågår også et annet 

planarbeid i området, med detaljreguleringsplan nr. 427 Byporten Hønefoss. Planen behandles 

parallelt med plan nr. 414 for Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Det foreslås at 427 Byporten 

Hønefoss avventer områdeplan for Hønefoss, da denne anses å kunne bli påvirket av et nytt 

overodnet transportsystem i Hønefoss sentrum. Foreslått byggehøyde her er 23 etasjer, noe 

som vesentlig vil kunne forringe kvaliteten til boligene i foreslått regulering til Kvartalet 36 

Storgata – Sundgata. 

 

Det er også en mulig utvikling/bygging i Kvartal 35, til ny videregående skole.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/514, 318/137, 318/138, 318/81, 318/359, 

318/505, 318/85, 318/81, 318/118 og 3000/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealbruken innenfor senterområdene 

skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune- og regionsenter. Utbygging av næring 

og bolig som er med på å fortette byen vil være i tråd med dette.  

 

Områderegulering Hønefoss  

Det utarbeides nå en områderegulering for Hønefoss, hvor gjeldende tomter er innenfor 

plangrensa. De mest relevante temaene her vil trolig være byggehøyder, forhold knyttet til 

transport og byrom. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er ikke i tråd med gjeldende regulering og oppstartsaken legges derfor fram for 
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behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen må avklare hvordan hensynet til kulturminner skal ivaretas. Kulturminnemyndigheten 

må høres i saken. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Planavgrensningen tar for seg del 36 av en større eldre reguleringsplan nr 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983. Ideelt burde hele planområdet blitt revidert (kvartalet 35), men grunneier 

Buskerud Fylkeskommune (v.g.s) ønsket ikke ny regulering av sine eiendommer.  

  

Eksisterende grøntstruktur  

Det står en rekke med eldre bytrær langs Sundgata som forslagsstiller ønsker å bevare i ny 

plan. Det står også et lønnetre på hjørnet av Sundgata – Storgata som prosjektet skal søke å 

bevare, evt. reetablere. Det er ellers lite grøntareal innenfor planområdet.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

På eiendom 318/514 står et eldre trehus med høy verneverdi i opprinnelig sveitserstil. Huset er 

trolig oppført mellom 1850 og 1875. På eiendommene 318/137 og 318/138 står to eldre hus 

med opprinnelig sveitserstil som ikke er vurdert til å ha noen spesiell verneverdi. Husene er 

trolig oppført mellom 1900 og 1925.  

 

På eiendom med gnr/bnr 318/118 mot nordvest står det et bygg i jugendstil med høy 

verneverdi. Det må vurderes om dette hjørnebygget er et så viktig bygg at det bør ha egne 

retningslinjer eller bestemmelser om bevaring. På eiendom med gnr/bnr. 318/81 står et eldre 

bygg som i dag er verksted. Dette bygget er særegent, men ikke vurdert til å ha spesiell 

bevaringsverdi i kommunens kartløsning.  
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Forurensning i grunnen 

Det er ikke mistanke om forurensning i grunnen på tomtene mot Sundgata som nå er aktuelle 

for utbygging. Masser må allikevel håndteres forskriftsmessig.  

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 

overordnet transportystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig 

utvidelse av en kollektivakse i Kongensgate. Planen må allikevel hensynta tilstrekkelig bredde 

for gang, sykkel og kollektiv i sentrumsgatene Sundgata - Storgata. 

  

Det planlegges parkeringsgarasje i bakken under bygget iht. kommunal norm. 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Noe næring i første etasje og kafevirksomhet mot Storgata - Sundgata vil kunne bidra til å 

aktivisere gatenivå og gjøre sentrum mer attraktivt. 

 

Universell utforming 

Gateplan og fortau skal være universelt utformet og sikre funskjonell ferdsel, samtidig som 

funskjoner i nytt bygg skal være allment tilgjengelige. Det må settes av tilstrekkelig bredde for 

å sikre tilgjengelighet. 

 

Lekearealer 

Lekearealer har innledningsvis blitt vurdert lagt til bakgråden, men pga. plassforhold, 

skyggeforhold og utforming av bakgården har dette blitt ansett som lite attraktivt. Det forslås 

derfor fellesareal på takterrasse og at prosjektet kan bidra til opprettelse av lekeraeal/byrom 

utenfor planområdet for å kompensere for manglende lekeareal. Dette må vurderes nærmere i 

forbindelse med 1.gangs behandling.   

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Prosjektets lokalisering vil klart være i tråd prinsippet om fortetting innenfor allerede etablert 

sentrumsstruktur. Det er gode muligheter for bruk av kollektivtrafikk/ gang – og sykkel og 

tilknytning til energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Planen anses å være i tråd med prinsippet om fortetting i sentrum, rådmannen anbefaler derfor 

planoppstart. Det må vurderes videre hvilken kvalitet gateløpet ut mot Sundgata og bygulvet 

skal ha og mulig møblering med benker, bevaring av trær o.l.  

 

Fasaden og spesielt hjørnet mot Storgata – Sundgata vil være en viktig og eksponert del av 

prosjektet som må ivareta hensynet til estetikk. Forslagsstiller har ambisjoner om en 

glassfasade på hjørnet for å bryte opp bebyggelsen noe. Nærings- og servicefunskjoner ut mot 

gatenivå vil kunne være et postitivt bidrag til å løfte området og skape mer liv i bybildet. 
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Bygget vil være relativt høyt i lokal måleståkk med 5 etasjer pluss en inntukket sjette og 

utgjøre en sterk kontrast mot øvrig eksisterende bebyggelse. Hensynet til kulturminner og 

tilpassing til annen bebyggelse må i det videre arbeidet veies opp i mot hensynet til fortetting. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Forhåndsinformasjon, datert 06.04,2016 

4. Referat fra oppstartsmøtet datert 29.10.2015 

5. Illustrasjon med takterrasse, datert 29.02.2016 

6. Illustrasjon uten takterrasse, datert 12.01.2017 

7. Mulig utforming av takterrasse, datert 12.01.2017  

8. Reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Arkivsaksnr.: 16/6457-7   Arkiv: PLN 427  

 

0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av bolig, forretning og kontor på 

18 000 m2, hvorav 15 500 m2 bolig og 2 500 m2 forretning/service. Planområdet er regulert i 

reguleringsplan: nr. 313-02 Byporten. Bruksformål og grad av utnyttelse i forslag til ny 

regulering i tråd med gjeldende regulering, men byggehøyde og byggegrense strider med 

gjeldende regulering.  

 

Rådmannen mener forslagsstiller må avvente oppstart av planarbeid til de overordnete 

føringene i områdeplan for Hønefoss er lagt. En vedtatt områdeplan vil kunne gi helt nye 

føringer for prosjektet. Det er særlig de usikre forholdene knyttet til det framtidige 

transportsystemet i Hønefoss by som vil være avgjørende for en videre utvikling for 

byportenprosjektet. Også forhold knyttet til byggehøyder og uteområder som søkes avklart i 

overodnet plan, er relevante for dette prosjektet. 

 

Innledning  

Forslagsstillerne Minde og Ulven ønsker å fremme et forslag til ny detaljregulering for området 

som i dag utgjør detaljreguleringsplan nr. 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.13. Forslaget er et 

helt annet konsept enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til. Det planlegges et høyt tårn 

på inntil 23. etasjer, total høyde for bygget vil kunne bli ca. 70 meter, uten noen økning i 
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utnyttelsegraden for området. Hovedintensjonen er å kunne etablere i hovedsak boliger med 

parkering og noe næring/forretning, samt offentlig, halvprivat og privat uteareal.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av mindre næringsvirksomhet, vaskehall, parkering, bilsalg etc. og et 

eldre hus.   

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstillers planinitiativ viser foreløpig: 169 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Området 

foreslås regulert til bolig, forretning, kontor på 18 000 m2, fordelt på forretning/service 2500 

m2 og bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg., evt. også forretning/service i 

deler av øvre kjelleretasje. Parkering vil være iht. kommunal norm. 

 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjektet som vil bli et godt synlig landemerke og en 

«innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil svare ut behovet 

for utvikling når vei og baneprosjektet står klart. Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, 

sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. Det er også ønske om en bred og åpen prosess 

for bytuviklingen, hvor innspill fra innbyggere og politikere er ønskelig. I følge skisseprosjektet 

tilføres det 4800 m2 tilbake til byen og inneholder områder for barn, butikker, parker og 

kafeer. Det oppgis at det også legges opp til grønne terrasser i prosjektet.  

 

I forhold til andre samfunnsbehov er det utfordringer knyttet til barnehagekapasitet i området, 

mens ny barneskole på Benterud har med dagens situasjon kapasitet til dette prosjektet.  

 

Området som ønskes utbygd er ca. 7068 m2 tomteareal, og består av i hovedsak av 

eiendommene, gnr/bnr 318/515, 318/90, 318/228.  

  

Forprosjekter  

Forslagsstiller har tidligere informert formannskapet om planene gjennom en 

lysbildepresentasjon.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 313-03 Byporten fra 21.02.2013. Se vedlegg 

15. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. 

Tillatt utnyttelsesgrad er BRA 18000 m2 og bebyggelsen skal ikke overstige 6 etasjer, 

inntrukket.  

 

Planer under arbeid i området 

Det startes opp et parallelt planarbeid i området i reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – 

Sundgata. I denne planen foreslås det fem etasjer med en 6. etasje inntrukket.  

 

Det er også startet opp et planarbeid med områdeplan for Hønefoss. Planprogrammet skal   

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Bjarne Minde og Alf Ulven er forslagstillere.  

Forslagsstillerne ønsket i utgangspunktet å kun regulere de aktuelle tomtearealene, mens 

rådmannen mener planavgrensningen bør ta for seg hele gjeldende reguleringsplan, for å sikre 

en hehetlig, sammenhengende og oppdatert plan for området, se vedlegg 4. Avgrensningen må 
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før 1.gangs behandling vurderes slik at denne sammenfaller med planavgrensningen mot 

reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/515, 318/516, 318/90, 318/228, 318/92, 

318/93, 318/337, samt noen eiendommer knyttet til offentlig veiareal.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. Området skal sikres tilgjengelighet med gang- og 

sykkelmuligheter. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål.  

Det er tilkoplingsplikt for fjernvarme.   

 

Reguleringsplan 

Planområdet er regulert i reguleringsplan 313-01 – Byporten, vedtatt 21.02.2013. Planarbeidet 

er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse, men er i strid med 

gjeldende planer når det gjelder byggehøyde og byggegrense. 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Formelt oppstartsmøte ble avholdt 26.01.2017. 

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det er søker som 

har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  
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Prinsipielle avklaringer 

Hensynet til overordnet transportsystem og helhetlig byplan for Hønefoss må avklares før 

oppstart av 427 Byporten Hønefoss kan starte. Byggehøyde og byggegrense er ikke i tråd med 

gjeldende plan og må avklares nærmere. 

 

Det pågår følgende planarbeid i området: Oppstart av 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata. 

Planene kan være i konflikt med hverandre. Konsekvenser for boliger og service i denne 

reguleringsplanen må vurderes nærmere. Dette gjelder særlig forhold knyttet til sol- og 

skyggevirkninger for bakenforliggende områder mot Sundgata. Det planlegges boliger og 

fortauscafé som vil bli berørt av forslag til plan for 427 Byporten, Hønefoss.  

Likebehandligsprinsippet vil også kunne trekkes inn her med tanke på etasjehøyder, 6 kontra 

23 etasjer.  

 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak  

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjekt som vil bli et godt synlig landemerke, et 

signalbygg, og en «innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil 

svare ut behovet for utvikling når de stor samferdselsprosjektene for vei og bane er bygget. 

Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. 

 

Det vil være behov for informasjon og høringer, dersom kommunen vedtar oppstart. I en slik 

situasjon må forhold knyttet til transport i Hønefoss sentrum utredes med hensikt å avklare 

arealbehov for transport i ytterkant av planområdet, dette må særlig høres og belyses. 

 

Planforslaget innebærer en markant endring av bygningshøyde i sentrum av Hønefoss. 

Gjeldende reguleringsplan er restriktiv med byggehøyde for å sikre solforhold mot Sundgata 

med en gradvis nedtrapping fra 6 til 4 etasjer mot gatenivå og internt i boligbebyggelsen. 

Forhold knyttet til sol og skygge må særlig høres og belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Forslag til planavgrensning tar med seg hele gjeldene reguleringsplan for å kunne oppdatere og 

avregulere denne. Areal utenfor selve byportenprosjektet planlegges videreført som i 

gjenldende reguleringsplan.  

 

Grøntstruktur  

Det anbefales at forslag til grønnstruktur med trerekke ut mot Kongensgate, slik det er lagt 

opp til i gjeldende reguleringsplan, opprettholdes. 
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Forurensning i grunnen 

Massene i forbindelse med gravearbeid må håndteres forskriftsmessig. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Det vil gjøres vurderinger og 

eventuelle endringer i transportsystemet for å få til dette 

 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Det er innenfor gjeldende regulering avstått grunn og avtalefestet opparbeidelse av 

samferdselseformål. Se vedlegg 14. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Skisseprosjektet viser en drastisk endring av landskapsbildet i Hønefoss by. Bygget går opp til 

ca. kote 150 og bakkenivå er ca. kote 79. Ut fra dette vil det kunne bli et tårn på noe over 70 

meter, men antakelig noe mere. Tidligere utbyggingsprosjekter i Hønefoss har et lang lavere 

etasjeantall 8-9 etasjer. Til sammenligning er rådhuset fra inngangspartiet på gateplan ca. 27 

meter høyt. Dette bygget har 8. etg. En annen sammenligning er postgirobygget i Oslo (et av 

Norges høyeste bygg) som er 112 meter høyt og har 26 etg.  

 

Universell utforming 

Skisseprosjektet foreslår en langsgående mur og en «innramming» av prosjektet som vil få en 

avvisende virkning mot gatenivå. Dette grepet vil bidra til at prosjektet kommuniserer dårlig 

med gatenivå og gir en dårlig utnyttelse. Blant annet må det etableres en lengre rampe for å 

komme opp til nivået der det foreslås offentlig tilgjenglige uteområder og parker.  

 

Lekearealer 

Planen må håndtere krav om lekeareal jfr. Kommuneplanens bestemmelser. 

 

Folkehelse 

Arealene må være tilgjengelige slik at man sikrer folks mulighet til å bevege seg innenfor 

planområdet, og videre ut av området. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Planen er i tråd med prisippet om fortetting i sentrum og legger til rette for bruk av kollektiv 

og sykkeltransport.  

 

Samlet vurdering 

Forslagsstillers ønske om en revitalisering av området anses som veldig positivt. Men 

rådmannen mener planen bør avvente forslag til nye transportløsninger i Hønefoss by, og 

forholde seg til en vedtatt områdeplan som vil legge viktig føringer for en framtidig 

byutvikling. Dette gjelder også i forhold til høyder og byrom i sentrum.  
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Gjeldende reguleringsplan har omtrent samme potenisale for antall leiligheter/næring som i det 

nye planforslaget antyder. Dette betyr at prosjektet vinner svært lite på å bygge mer i høyden. 

Rådmannen mener derfor at nødvendigheten av å bygge i høyden, må vurderes opp i mot 

Hønefoss sin målestokk og finne en mer tilpasset høyde til landskapet.   

 

Leilighetene i Kvartal 36 Storgata – Sundgata og nærliggende deler av området vil få betydelig 

mer skygge ved foreslåtte byggehøyde, og det må derfor vurderes hvor berørt disse vil bli av 

det nye Byportenprosjektet. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Skjema til oppstart, datert 28.12.2016 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 26.01.2017 

5. Foreløpig utomhusplan, leilighetsfordeling m.m. 

6. Foreløpig situasjonsplan, datert 29.12.2016 

7. Illustratsjon 1, datert 29.12.2016 

8. Illustrasjon 2, datert 29.12.2016 

9. Solstudie mars, datert 29.12.2016 

10. Solstudie mai, datert 29.12.2016 

11. Solstudie juni, datert 29.12.2016 

12. Trafikkberegning, Asplan Viak, datert 27.09.2011 

13. Grunnundersøkelser, Løvlien Georåd, datert 13.09.2007  

14. Avtale med fylkeskommunen og statens vegvesen, datert 27.02.2015 

15. Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder for areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  31/17 

Side 17 av 30   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-25   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at Kristin Remme ikke har sin 

folkeregistrerte adresse på Raa gård, og at vilkår om boplikt dermed ikke er oppfylt. 

Vilkåret om boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen, og anses å være et vilkår av vesentlig betydning. Vilkåret om boplikt 

anses å være vesentlig overskredet.  

 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 16 trekkes konsesjonen på Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 og 

gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i Hole 

kommune, tilbake. Kristin Remme gis en frist på 3 måneder til å overdra 

landbrukseiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

3. Ved overskridelse av fristen vil Fylkesmannen i Buskerud bli underrettet, og 

eiendommen kan uten videre varsel bli solgt etter reglene om tvangssalg, jf. 

konsesjonsloven § 19. 

 

  

Sammendrag 

Kristin Remme fikk konsesjon på landbrukseiendommen Raa i 2011, med vilkår om personlig 

boplikt og at hun måtte flytte til eiendommen innen ett år. Remme har etter dette fått flere 

utsettelser på boplikten. Da HMA behandlet saken i august 2016 ble det gitt en ny frist på en 

måned. Etter at dette vedtaket ble påklaget, opprettholdt HMA sitt vedtak, og det ble ikke gitt 

utsatt iverksetting. Remme har ikke meldt flytting til eiendommen og har dermed ikke oppfyllt 

vilkåret for konsesjon. Rådmannen mener at konsesjonen må trekkes tilbake og at det må 

settes vilkår om at Kristin Remme innen 3 måneder overdrar eiendommen til noen som kan få 

konsesjon eller som ikke trenger å søke konsesjon. 
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Beskrivelse av saken 

Det vises til vedlagte saksfremlegg og protokoller i HMA saker 70/16 og 94/16 for detaljert 

bakgrunn i saken. Her følger en kort, punktvis oppsummering av sakens viktigste/nye 

momenter: 

1. Kristin Remme innvilges konsesjon på Raa gård 11.04.2011 i HMA sak 48/11. Det gis 

vilkår om personlig boplikt med innflytting innen ett år. (Vedlegg 1) 

2. Remme søker gjentatte ganger om utsettelse på boplikt p.g.a. odelstvist. 

Landbrukskontoret ba i februar 2016 Remme om å søke konsesjon da siste frist for 

tilflytting for lengst har gått ut, og hun fremdeles ikke ønsket å tilflytte eiendommen. 

3. HMA behandlet ny søknad om konsesjon den 22.08.2016 i sak 70/16, og Remme får på 

nytt innvilget konsesjon, denne gangen med vilkår om tilflytting innen 1 måned. 

Grunnen til den korte fristen var at boplikten etter mer enn 5 år fremdeles ikke var 

oppfylt, og at odelstvisten, som var grunnlaget for tidligere utsettelse på boplikten, var 

avsluttet. (Vedlegg 2 og 3) 

4. Saken ble påklaget den 15.09.2016 med begrunnelse om at Remme hadde søkt om 

flytting av kommunegrensen, og ønsket at boplikten utsettes til saken er ferdig 

behandlet hos Fylkesmannen. 

5. HMA behandlet klagesaken den 07.11.2016 i sak 94/16, og opprettholdt vedtaket i sak 

70/16, da søknad om flytting av kommunegrensen ikke anses å ha betydning for 

konsesjonssaken og boplikten. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting av vedtaket i sak 

70/16. Saken ligger nå hos Fylkesmannen. FMBU har foreløpig ikke behandlet klagen 

eller gitt utsatt iverksetting av kommunens vedtak. (Vedlegg 4 og 5) 

6. Landbrukskontoret sendte 03.01.2016 varsel til Remme om at boplikten ikke var 

oppfylt, og at kommunen kan trekke tilbake konsesjonen hvis vilkår av vesentlig 

betydning ikke oppfylles. Det ble gitt frist på 10 dager for uttalelse. (Vedlegg 6) 

7. I brev av 13.01.2017 ber Remme om utsatt iverksetting av vedtaket i sak 70/16. 

(Vedlegg 7) 

8. Landbrukskontoret underretter Remme i brev av 02.03.2017 om at HMA allerede har 

tatt stilling til spørsmålet om utsatt iverksetting i sak 94/16, og at det ikke er aktuelt å 

ta opp dette spørsmålet på ny.  I brevet går det også fram at det vil bli laget en politisk 

sak med innstilling om å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake. (Vedlegg 8) 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt, og hvilke 

virkemidler som kan tas i bruk hvis vilkår gitt i vedtak ikke oppfylles. Det følger av 

konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum, at kommunen skal føre kontroll med at vilkår 

som er satt for konsesjon blir overholdt.§ 16 fastsetter at konsesjonen kan trekkes tilbake hvis 

det foreligger brudd på vilkår av vesentlig betydning, og at det skal settes en frist for 

overdragelse. Hvis denne fristen overskrides kan Fylkesmannen uten varsel la eiendommen 

selge gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg (jf. § 19). 

  

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11.  

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 
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Klagesaksbehandling HMA, 07.11.2016 i sak 94/16. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle vilkår 

om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, må 

virkemidlene i konsesjonsloven følges. (Vedlegg 9) 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Dersom HMA ønsker å gi en ytterligere utsettelse på boplikten så kan forslag til vedtak være 

følgende: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på eiendommen 

Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i 

Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på eiendommen innen 1 

måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i sammenheng.  

 

Rådmannens vurdering 

Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa gård i Ringerike kommune i 11.04.2011. 

Det er nå mer enn 6 år siden. Siden dette vedtaket har det blitt gitt utsettelser på boplikten flere 

ganger, og det ble innvilget konsesjon på eiendommen igjen den 22.08.2016 med ny 

innflyttingsfrist. Dette vedtaket ble opprettholdt den 07.11.2016 etter at Remme klaget på 

vedtaket. Kommunen tok samtidig stilling til om det skulle gis utsatt iverksetting av vedtak i 

sak 70/16. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting. Klagesaken ble oversendt Fylkesmannen i 

Buskerud den 09.11.2016. Fylkesmannen har fremdeles ikke behandlet klagen, ei heller gitt 

utsatt iverksetting av vedtak i sak 70/16. Dette betyr at Ringerike kommune må følge opp 

vedtaket i sak 70/16. 

 

Landbrukskontoret har gitt de nødvendige advarsler og informasjon om hvilke konsekvenser 

det kan få hvis boplikten ikke overholdes. Rådmannen kan på nåværende tidspunkt ikke se at 

det er noen planer om tilflytting til Raa gård. Tvert imot har Remme nylig byttet folkeregistrert 

adresse til Hagahaugveien 14 i Hole kommune. 

 

Vilkåret om personlig boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen. Slik Rådmannen ser det har vilkår av vesentlig betydning blitt vesentlig overtrådt, 

og det er derfor grunnlag og hjemmel for å trekke konsesjonen tilbake jf. konsesjonsloven § 

16. Det påpekes at kommunen har politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer om boplikt på 

landbrukseiendom som også fastsetter at virkemidlene i konsesjonsloven skal følges dersom 

eier ikke ønsker å tilflytte eiendommen hvis det vurderes at det ikke finnes grunnlag for å gi 

fritak fra boplikten. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte, mener Rådmannen at konsesjonen på Raa gård må trekkes 

tilbake, og at det settes vilkår om at Kristin Remme innen 3 måneder må overdra eiendommen 

til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger å søke konsesjon. 

 

 



  Sak 31/17 

 

 Side 20 av 30   

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

3. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 70/16 

4. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

5. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 

94/16 

6. Varsel om brudd på konsesjonsvilkår, brev av 03.01.2017 

7. Klage/anke fra Kristin Remme på varselbrev, datert 13.01.2017 

8. Varselbrev om videre saksgang, datert 02.03.2017 

9. Prinsipper og retningslinjer: Boplikt på eiendommer, HMA sak 15/12 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 16/5610-19   Arkiv: GNR 55/19  

 

Gnr/bnr 55/19 - Veksal - Klage på nytt anlegg - basestasjon for 

telekommunikasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra Technogarden 

Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i sak 13/17, til 

delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboer ved Dan Larsen tilsier at 

vedtak i sak 13/17 bør endres. 

2. Ringerike kommunes vedtak i sak 13/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Dan Larsen, Odins vei 13, 3518 HØNEFOSS 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klage fra naboer ikke tas til følge. Saken blir deretter å sende til 

Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises til saksfremlegg og protokoll til sak 13/17, behandlet i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017, hvor rådmannen blant annet skrev 

følgende "Det er søkt dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 11 og gjeldende 

arealformål. Det er også søkt om tillatelse til etablering av basestasjon, stolpe på 8 m og 

utstyrsskap, for mobiltelefoni".  

Ved nabovarsling av tiltaket kom det en enkelt merknad og felles merknader signert av til 

sammen 27 beboere og hjemmelshavere i Odins Vei. 6 av 7 tilstøtende eller 

gjenboereiendommer hadde signert merknadene. Hovedutvalget godkjente 06.02.2017 søknad 

om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med omsøkt plassering og fant under henvisning til 
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byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdisponering til boligformål. 

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 13/17, ble det i brev datert 08.02.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Technogarden Engineering Resources AS, 

tiltakshaver Telenor Norge AS og naboer ved Leif Birger Grønnevik. Det ble videre, i 

delegasjonssak nr. 49/17, gitt godkjenning til tiltaket. 

 

Klage fra naboer ved Dan Larsen (16/5610-16): 

21.02.2017 mottok byggesaksavdelingen klage fra naboer ved Dan Larsen. Klagen er rettidig 

fremsatt. Klagerne viser også til tidligere sak 13/633 med politisk behandling i sak 50/13, som 

gjaldt behandling av basestasjon på Norderhovshjemmet og ber om at denne legges til i saken. 

Saksfremlegg med vedlegg, samt saksprotokoll følger etter dette vedlagt. Det fremgår av 

klagen at naboene klager på omsøkt plassering og ønsker at tiltaket plasseres på annet sted. 

Klagerne har i hovedsak fremmet tre punkter som grunnlag for klagen.  

1. Basestasjonens tidligere plassering på Norderhovhjemmet er bedre egnet. 

2. Kommunen er part med egen interesse i saken og har ikke behandlet saken tilstrekkelig. 

3. Strålefare fra basestasjon. 

 

Orientering om klage med kopi av klagen, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver i brev 

22.02.2017 med frist 10.03.2017 for eventuelle kommentarer (16/5610-17). 10.03.2017 

mottok kommunen e-post om at ansvarlig søker og tiltakshaver ikke hadde kommentarer til 

klagen (16/5610-18). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble første gang behandlet av Hovedutvalget for Miljø- og arealforvaltning i sak 13/17, 

den 06.02.2017. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble søknaden viderebehandlet i 

delegasjonssak 49/17, datert 08.02.2017. 

 

Juridiske forhold  

I saksfremlegget til sak 13/17 skrev rådmannen følgende "Det er søkt dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven kapittel 11 og gjeldende arealformål boligområde" 

 

Alternative løsninger 

 

Et alternativt vedtak kan være slik: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra 

Technogarden Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i sak 

13/17, til delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på plasseringen av basestasjon. Rådmannen vil først svare på 

naboenes merknader i klagen og vil deretter behandle omsøkt plassering. Når det gjelder 

tidligere behandlet sak om plassering av basestasjon på Norderhovhjemmet, er denne saken 

ferdig behandlet og saken er etter rådmannens syn uten relevant betydning i foreliggende sak. 
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Naboene viser i klagen til at kommunen i lengre tid har hatt basestasjon på Norderhovhjemmet. 

I klagen er det anført at kommunen ikke lenger ønsker å "ha denne basestasjonen hos seg, og 

har uten begrunnelse vedtatt at den kan flyttes til det eneste, og nærliggende friarealet i 

området". Videre at naboene "er av den oppfatning at nåværende område er bedre egnet for 

plassering av basestasjon også i fremtiden når alternativet som er valgt berører den eneste 

felles lekeplass og friareal som er avsatt i området". Rådmannen vil bemerke at aktuell 

basestasjonen er søkt oppført på eiendom som eies av Ringerike kommune og viser til at saken 

er behandlet politisk i sak 13/17. Videre vises det til saksfremlegg i sak 13/17 hvor rådmannen 

skrev "Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området Odins vei hvor eiendommen 

gnr/bnr 55/19 ligger. Området er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til nåværende 

boligområde (…)".  

 

Naboene peker i klagen videre på forhold de mener gjør kommunen til part i saken og til at 

saksbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det vises her til nabovarsel hvor det fremgår at 

"Telenor Norge allerede hadde inngått leieavtale med hjemmelshaver av GRN/BRN 55/19. I 

dette ligger en mulig forutinntatthet i den videre saksbehandling, og videre at nabovarselet 

gjennomføres som en ren formalitet i en sak hvor partene i realiteten allerede har avgjort 

saken". Rådmannen vil bemerke at kommunen ikke er part i byggesaken hvor partene er angitt 

å være tiltakshaver, ansvarlig søker og naboer. Kommunens interesse i saken vurderes i 

hovedsak å være sikring av samfunnsmessig prioritert infrastruktur hvor det i felles brev 

27.09.2010 fra fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kommunal- og 

regionaldepartementet og samferdselsdepartementet blant annet "henstiller til alle kommuner 

og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme anmodninger fra utbyggere av 

mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige 

bygg". 

 

Naboene peker også på kommunens foreløpig svar, datert 23.11.2016, hvor tiltakshaver og 

ansvarlig søker ble bedt om å "gjøre rede for eventuell utredning av alternative plasseringer, 

dersom dette ikke er gjort ber vi om at det utredes andre mulige plasseringer av basestasjon". 

Det vises til tilbakemelding fra ansvarlig søker som er referert i saksfremlegg til sak 13/17, 

hvor "området ble finkjemmet for mulige løsninger og at alternative plasseringer er vurdert. 

Det ble opplyst om at omsøkt plassering gir best mulig dekning som en ikke oppnår på andre 

alternativer i området. I tilbakemeldingen redegjøres også for at tidligere plassering på 

Norderhovhjemmet ikke lenger var mulig å bruke og at Telenor er innstilt på at det må 

etableres to nye basestasjoner for å dekke opp tapet av Norderhovhjemmet". Klagere anser 

ikke svaret som tilfredsstillende og stiller spørsmål ved at kommunen har godkjent svaret. 

Rådmannen bemerker at det ikke er bedt om en utredning slik naboene skriver i klagen. 

Kommunen har videre verken mulighet eller kompetanse til å vurdere i hvilken utrekning en 

annen plassering vil gi tilfredsstillende dekning og finner at ansvarlig søkers svar til eventuell 

annen plassering må legges til grunn. 

 

Til sist har naboene lagt vekt på strålingsfare og anfører at "Det vesentlige rundt spørsmålet 

om stråling er imidlertid ikke påståtte fakta, men hva beboere tror, og hvordan dette påvirker 

dem." I saksfremlegg til sak 13/17 skrev rådmannen om strålingsfare "Når det gjelder eventuell 

strålingsfare fra basestasjonen finner rådmannen grunn til å nevne at Statens strålevern blant 

annet i http://www.nrpa.no/filer/a95c8ede11.pdf skriver at "Målinger i områder rundt 

basestasjoner viser at verdiene av stråling ligger langt under grenseverdiene. Først når man 

er nærmere enn 10 meter, i samme høyde og rett foran en samling antenner, kan man bli 
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utsatt for verdier som er høyere enn grenseverdiene." Omsøkt basestasjon er i kartutsnitt fra 

søknad vist med plassering ca 10 m fra naboeiendom gnr/bnr 55/88 og 55/38 og det er enda 

større avstand til bebyggelse på naboeiendommene. Rådmannen ser ikke at det er grunn til å 

anta at tiltaket gir økt helsefare for omkringliggende eiendommer eller brukere av friområdet 

grunnet stråling". Rådmannen kan ikke se at bygningsmyndighetene har myndighet til å 

overprøve strålemyndighetenes vurderinger og har tillitt til at eventuelle risikoer for 

strålingsfare ivaretas av rette myndighet. 

 

Når det gjelder plassering av tiltak gir plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd, første 

punktum anvisning om at "Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets 

høyde skal godkjennes av kommunen". Hensynet bak bestemmelsen er blant annet 

brannvernhensyn, samt å sikre behovet for lys og luft mellom bygg, samt hensyn til terreng og 

arealdisponering. Bestemmelsen er ikke avslagsgrunn i seg selv, men gir kommunen hjemmel 

for å kunne kreve annen plassering etter en nærmere avveining av tiltakshavers ønske opp mot 

andre hensyn, herunder hensyn til naboen. Utgangspunktet for kommunens behandling av 

tiltakets plassering er beskrevet i NOU 2005:12 på side 338 hvor det fremgår at den omsøkte 

plasseringen skal godkjennes med mindre tungtveiende hensyn taler imot og tiltaket ellers ikke 

er i strid med øvrige begrensninger som følge av bestemmelsen. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-8/15, punkt 323, side 8 uttalt "Plan- og 

bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke 

avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering 

og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. naboeiendommer og/eller 

omkringliggende miljø". Det fremgår videre at det er en høy terskel for når kommunen kan 

benytte muligheten for å anvise annen plassering ved at det er "kun i tilfeller der det objektivt 

sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommene at kommunen kan utøve "kan"-

skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd". I saksfremlegg til sak 13/17 skrev 

rådmannen at vi "(…) ser at eiendommen hvor basestasjonen søkes plassert er eneste friareal 

innad i boligområdet Odins vei og at denne derfor har verdi for beboerne i området. (…) 

Rådmannen vurderer at omsøkt basestasjon kan sammenlignes med en flaggstang eller 

lyktestolpe når det gjelder høyde og omfang og kan ut fra eiendommens størrelse ikke se at 

plasseringen av basestasjon gjør at eiendommen ikke lenger egner seg til bruk som friområde 

for beboerne i området.". Rådmannen står ved vurdering i saksfremlegg 13/17 og kan heller 

ikke nå se at omsøkt plassering av basestasjon gjør området uegnet til bruk som friområde. 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for at kommunen skal vurdere å kreve annen plassering 

av tiltaket. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye momenter av betydning som tilsier 

at vedtaket i sak 13/17 bør endres. Rådmannens samlede vurdering er etter dette at klagen ikke 

bør tas til følge og Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning anbefales å opprettholde 

vedtak i sak 13/17. 
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Vedlegg 

 

- Saksfremlegg -Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon… (16/5610-8) 

- Saksprotokoll - Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon … (16/5610-9) 

- Melding om politisk vedtak - Nytt anlegg - basestasjon… (16/5610-10) 

- Ettrinns (§ 20-1) - Nytt anlegg (16/5610-11) 

- Ankesak Gnr/bnr 55/19 -  Veksal(16/5610-16) 

- Saksfremlegg i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 (13/633-6) 

  - Vedlegg i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 

- Saksprotokoll i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 (13/633-7) 

- Kartutsnitt 

- Kart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Arkivsaksnr.: 17/173-3   Arkiv: GNR 255/21  

 

Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke tilsidesettes 

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra kommuneplanen 

§ 2.1 og § 5.  

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre til 

rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes  

Øystein Forsberg, Vestbyveien 37 B, 0976 OSLO. 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND. 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY. 

Interimstyret for Hollerudhaden veilag v/ Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3502 HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge veier i et hyttefelt på Tyristrand. Hyttefeltet omfattes 

av kommuneplanen og er et LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). 

 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden godkjennes.   
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

Hollerudhagen veilag. Det søkes om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand.  

 

Det er i denne saken kun søkt om dispensasjon, og ikke tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Det 

er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon før tillatelse. Det nevnes også at saken er blitt 

behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger tilstrekkelig 

veirett. Det vil ikke foretas en vurdering av de privatrettslige forholdene i saken.  

 

Det er i forbindelse med dispensasjonssøknaden registrert tre merknader fra gnr/bnr 255/62, 

255/32 og 255/65. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/32, Asta Johanne Forsberg og Øystein Forsberg: 

Grunneierne av gnr/bnr 255/32 viser i brev datert 01.01.2017, til at de ikke har behov for vei 

frem til hytten. Etter deres oppfatning er ikke kostnadene i samsvar med nytten av tiltaket. Det 

presiseres at opparbeidelse av en vei vil bli godt synlig fra fjorden og anses som et unødvendig 

inngrep i naturen.  

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/65, Tor Eirik Frog: 

Grunneier av eiendom gnr/bnr 255/65 viser i brev datert 03.01.2017 til at planlagt vei vil ligge 

tett inntil hytten deres og vil trolig ikke kunne utvides etter dagens veistandard.  

 

For det andre vises det til at sprengning av fjell for opparbeidelse av vei i et tett hyttefelt 

vurderes å være unødvendig.  

 

For det tredje vises det til at opparbeidelse av veier i hyttefeltet vil føre til økt trafikk samt 

støy, noe som vil forringe verdien av hyttene langs veiene. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/62, Alf Gunnar Navrud: 

Grunneier av gnr/bnr 255/62 viser i brev datert 30.12.2016 til at tiltaket vil endre hyttens 

plassering fra å ligge i en blindvei, til å få vei langs hytten med en snuplass. Opparbeidelse av 

vei vil i følge Navrud føre til økt trafikk samt støy.  

 

For det andre hevdes det at tiltaket vil ødelegge eiendom gnr/bnr 255/62 parkering, snuplass 

samt redusere eiendommens areal. Navrud viser hovedsakelig til at tiltaket vil føre til bruks- og 

verdiforringelse for deres eiendom. 

  

For det tredje vises det til at tiltaket vil være til ulempe for naturen, da opparbeidelse av vei vil 

medføre større terrenginngrep og sprengning av vesentlige fjellmasser. Det er også flere trær 

som må fjernes.  
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Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag: 

Interimstyret for Hollerudhagen veilag v/ Inger Hulbak påpeker i brev datert 06.02.2017 at 

dagens parkeringsløsning ikke er hensiktsmessig. I dag foreligger det en felles parkering på 

eiendom gnr/bnr 255/21. Eier av gnr/bnr 255/21 presiserer at dagens løsning oppleves som 

liten og trang, de fleste hytteeiere ønsker trolig også å kunne parkere på egen tomt.  

 

Til merknad om naturinngrep anfører Interimstyret at det ikke er registrert noen truede 

naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Det er nødvendig å fjerne noen trær samt sprengning 

av fjellmasser for å gjennomføre tiltaket. Det presiseres imidlertid at arbeidene vil foregå 

forskriftsmessig og at opparbeidelse av vei vurderes som nødvendig og naturlig utvikling.  

 

Avslutningsvis påpeker Interimstyret at det ved opprettelse av hyttetomtene ble holdt av 

parseller/ arealer til fremtidig opparbeidelse av vei. Opparbeidelse av vei samt bruk av en 

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse. 

 

Det er ikke tillatt å gjennomføre byggetiltak eller anleggstiltak i slike områder, med mindre 

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om dispensasjon 

fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket.  § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Privatrettslige spørsmål i saken er blitt behandlet av Jordskifteretten, herunder fastsettelse av 

eiendomsgrensene.  
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Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken utløser 

behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken 

utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil berøre spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5 for opparbeidelse av vei.  

 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for opparbeidelse av vei.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft).  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge til 

rette for friluftsinteresser. Av innsendte lengde- og tverrprofilene følger det at 

terrenginngrepene ikke er store, det er riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes dette 

er imidlertid naturlige inngrep ved opparbeidelse av veier. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil 

ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet.   

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at hytteeierne får realisert veiretten fastslått av jordskifteretten.  

Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er det også lagt vekt på at det allerede ved 

oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer for fremtidig opparbeidelse av veier. 

Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært påregnelige. Det er etter rådmannens 

vurdering også tale om relative korte strekninger, et moment som også taler for å godkjenne 

dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved å innvilge 

dispensasjon.  
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Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

 

Vedlegg 

1. Kart, datert 27.06.2016 

2. Vedtak fattet av jordskifteretten  

3. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

4. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

4. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/6456 04.01.2017 DS  8/17 R/TEK/HALA GNR 87/563 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 

 

16/6069 09.01.2017 DS  15/17 R/TEK/HALA GNR 39/98 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/98 - Alf Westerns gate 10 

 

17/308 20.01.2017 DS  25/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

17/111 21.03.2017 DS  106/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/1281 23.03.2017 DS  114/17 R/TEK/BERLE GNR 248/49 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 248/49 - Holleiaveien 253 

 

16/5906 24.03.2017 DS  115/17 R/TEK/ANEWEB GNR 106/10 

  

Bygging av tilbygg og bod, samt riving av eksisterende bod Gnr/bnr 106/10 - 

Ringkollen 

 

17/1130 24.03.2017 DS  116/17 R/TEK/NILILY GNR 317/441 

Bjørn Erik Bilben  

Bruksendring Gnr/bnr 317/441 - Grensegata 1 

 

17/1063 24.03.2017 DS  117/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/78 

  

Gjenoppbygging av bolig etter brann Gnr/bnr 49/78 - Hofsfossveien 32 A 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/1304 24.03.2017 DS  118/17 R/TEK/SANRUP GNR 64/1 

  

Riving av våningshus Gnr/bnr 64/1 - Fonkalsrudveien 9 

 

16/6252 24.03.2017 DS  119/17 R/TEK/ANEWEB GNR 8/2/31 

  

Innbygging av inngangsparti Gnr/bnr/fnr 8/2/31 - Stubdalsflaka 

 

17/1219 24.03.2017 DS  120/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/1251 27.03.2017 DS  121/17 R/TEK/OLAVA GNR 38/200 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 38/200 - Hvervenmoveien 37 

 

17/1059 27.03.2017 DS  122/17 R/TEK/AEMYH GNR 87/543 

  

Bygging av påbygg - Hov barnehage Gnr/bnr 87/543 - Hov Alle 30 

 

17/1355 27.03.2017 DS  123/17 R/TEK/SANRUP GNR 135/1 

Lions Club Haugsbygd  

Oppsetting av orienterinsgtavle Gnr/bnr 135/1 - Fløytingen 92 

 

17/1309 27.03.2017 DS  124/17 R/TEK/OLEMOS GNR 144/27 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/27 - Nordliveien 221 

 

17/1333 28.03.2017 DS  125/17 R/TEK/SANRUP GNR 130/26 

  

Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig Gnr/bnr 130/26 

 

17/1180 29.03.2017 DS  127/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/269 

  

Bygging av tilbygg og ombygging Gnr/bnr 317/269 - Ankersgate 22 

 

17/1243 29.03.2017 DS  128/17 R/TEK/BERLE GNR 95/130 

  

Bruksendring Gnr/bnr 95/130 - Livveien 23 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/933 30.03.2017 DS  129/17 R/TEK/HALA GNR 18/6 

  

Riving av låve og oppføring av ny låve Gnr/bnr 18/6 - Småbråtaveien 55 

 

17/1380 31.03.2017 DS  130/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/81 

Jonas Ottosen  

Riving av bygg og bygging av garasje Gnr/bnr 148/81 - Vikers vei 10 

 

17/1067 03.04.2017 DS  131/17 R/TEK/ANEWEB GNR 290/5 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 290/5 - Ådalsveien 970 

 

17/1212 03.04.2017 DS  133/17 R/TEK/INGRIS GNR 305/52 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/52 - Hedalsveien 60 

 

17/1375 05.04.2017 DS  134/17 R/TEK/BERLE GNR 31/43 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 31/43 - Vakermoveien 

 

16/3028 05.04.2017 DS  135/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

16/4037 05.04.2017 DS  136/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling  

Oppføring av tomannsbolig nummer 8-9 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4033 05.04.2017 DS  137/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

17/1044 06.04.2017 DS  138/17 R/TEK/OLAVA GNR 87/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/1 

 

17/1328 06.04.2017 DS  139/17 R/TEK/NILILY GNR 38/205 

  

Bygging av garasjer Gnr/bnr 38/205 - Folefossveien 1 

 

17/1221 06.04.2017 DS  140/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/9 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Innglassing av veranda Gnr/bnr 49/9 - Hofsfossveien 2 D - 2 E 

 

17/1286 06.04.2017 DS  141/17 R/TEK/N46 GNR 262/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/22 - Nakkerudgata 44 

 

17/1510 06.04.2017 DS  142/17 R/TEK/OLEMOS GNR 128/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 128/9 - Hadelandsveien 789 

 

17/1518 06.04.2017 DS  143/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/54 - Setertjern 

 

17/1011 07.04.2017 DS  144/17 R/TEK/HALA GNR 317/394 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/394 - Gullagata 3 

 

16/542 07.04.2017 DS  145/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 

 

17/1553 07.04.2017 DS  146/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/42 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/42 - Setertjern 

 

17/1519 07.04.2017 DS  147/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/43 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 

17/1520 07.04.2017 DS  148/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/53 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/53 - Setertjern 

 

17/1554 07.04.2017 DS  149/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/52 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/52 - Setertjern 

 

17/1368 10.04.2017 DS  150/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Flytting av beach håndballbaner Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/852 10.04.2017 DS  151/17 R/TEK/INGRIS GNR 3/131 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 3/131 - Busundveien 97 

 

17/1032 10.04.2017 DS  152/17 R/TEK/ANEWEB GNR 49/222 

  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 49/222 - Høybyveien 9 A 

 

17/1209 10.04.2017 DS  153/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Etablering av ballslette Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/1559 10.04.2017 DS  154/17 R/TEK/INGRIS GNR 59/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 59/2 - Nøklebytoppen 23 

 

17/812 10.04.2017 DS  155/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/79 

Harry Heggerudstad  

Riving av bolig Gnr/bnr 305/79 - Hedalsveien 71 

 

16/4150 11.04.2017 DS  156/17 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/6377 11.04.2017 DS  157/17 R/TEK/HALA GNR 45/9 

  

Oppgradering av hovedbygget Gnr/bnr 45/9 - Askveien 26 

 

16/5666 11.04.2017 DS  158/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Eneboliger 13 stk. -  4-mannsboliger  3 stk -   Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

17/1219 18.04.2017 DS  160/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/1390 18.04.2017 DS  161/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/289 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 318/289 - Roald Amundsens gate 1 

 

17/1512 18.04.2017 DS  162/17 R/TEK/OLEMOS GNR 278/228 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/228 - Bjørntjernlia 8 

 

17/1576 18.04.2017 DS  163/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 251 - Setertjern 

 

17/1579 18.04.2017 DS  164/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 256 - Setertjern 

 

17/1580 18.04.2017 DS  165/17 R/TEK/INGRIS GNR Gnr/bnr 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -  tomt 257 - Setertjern 

 

17/1590 19.04.2017 DS  166/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-276 - Setertjern 

 

17/1589 19.04.2017 DS  167/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-275 - Setertjern 

 

17/1597 19.04.2017 DS  168/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-281 - Setertjern 

 

17/1578 19.04.2017 DS  169/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 255 - Setertjern 

 

17/1609 19.04.2017 DS  170/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/29 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/29 - Ringerudåsen 

 

16/5099 19.04.2017 DS  171/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/429 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rokering av virksomhetene i bygget Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

17/1619 20.04.2017 DS  172/17 R/TEK/AEMYH GNR 278/228 

Tormod Thomassen  

Bygging av hytte Gnr/bnr 278/228 - Bjørntjernlia 8 

 

17/1508 21.04.2017 DS  173/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/339 

  

Bruksendring Gnr/bnr 49/339 - Birkerbeinerveien 5 

 

16/6456 24.04.2017 DS  174/17 R/TEK/HALA GNR 87/563 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 

 

17/1452 24.04.2017 DS  175/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/39 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 49/39 - Jordbruveien 1 A 

 

17/1584 25.04.2017 DS  176/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/32 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 305/32 - Ådalsveien 1193 

 

17/1513 26.04.2017 DS  178/17 R/TEK/BERLE GNR 318/264 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/264 - Oscarsgate 38 

 



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og 
bygningsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Elisabeth Fredheim 

Faanes 

22247264 

NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

Departementets vedtak i klagesak om sakskostnader - Ultvedtveien 58, Ringerike 

kommune   

Departementet viser til klagesak oversendt i brev av 14. mars 2017. Saken gjelder klage på 

Fylkesmannen i Buskeruds vedtak av 15. februar 2017 om delvis avslag på dekning av 

sakskostnader. Klager anfører at ytterligere deler av kravet fremsatt den 8. mai 2016 skal 

tilkjennes.  

 

VEDTAK 

Klagen tas ikke til følge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester 

Fylkesmannen i Buskerud sitt delvise avslag på krav om sakskostnader datert  

15. februar 2017.  

 

Sakshistorikk 

 

Ringerike kommune ga den 12. januar 2012 rammetillatelse til riving av eksisterende 

våningshus og oppføring av nytt våningshus på gnr. 29 bnr. 5 (Ultvedtveien 58). 

Igangsettingstillatelse ble gitt den 2. mai 2012. Tillatelsene ble påklaget av nabo, Sylvian 

Dahlberg Bye i brev datert 8. juli 2012. Supplerende klagebrev ble sendt den 5. februar 2015. 

Det er i disse klagebrevene anført at tillatelsene er gitt i strid med plan- og bygningsloven § 

27-4 og at kommunens saksbehandler var inhabil.  

 

I supplerende klagebrev av 8. juli 2015 opplyses det at det er dragehode på 

tiltakseiendommen og det anføres derfor at tillatelsen også er gitt i strid med 

naturmangfoldloven.  

 

I e-post av 10. juli 2015 ble Fylkesmannen spurt av Bente Lilja Bye, på vegne av Dahlberg 

Bye, om hvordan klager skal få kommunen til å saksbehandle klagen. 

Fylkesmannen i Buskerud 

Postboks 1604 

3007 DRAMMEN 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

2015/4752 16/4154-14 30.03.2017 

 



Side 2 

 

Klagen ble ikke tatt til følge av kommunen i desember 2015, og klagesaken ble derfor 

oversendt Fylkesmannen den 18. desember 2015. Fylkesmannen mottok e-poster fra Bente 

Lilja Bye den 27. januar 2016 og utdypende klagebrev fra Dahlberg Bye den 11. februar 

2016.  

 

Fylkesmannen mente det var grunnlag for å gi oppreisning for oversitting av klagefristen og 

tok klagen til realitetsbehandling. Fylkesmannen endret tillatelsene til avslag, jf. 

Fylkesmannens vedtak datert 18. april 2016.  

 

Sylvian Dahlberg Bye fremsatte i brev av 8. mai 2016 krav om dekning av sakskostnader på 

totalt kr 253 310 inkl. mva1. Kostnadene gjaldt bl.a.   

- bistand fra advokatfirmaet Grette DA – kr 158 015 inkl. mva.  

- bistand fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja Bye (BLB) – kr 78 100 inkl. mva.  

 

Kravet ble ytterligere dokumentert av Dahlberg Bye den 29. mai 2016.  

 

Fylkesmannen avslo kravet i sin helhet i vedtak av 25. august 2016. Sylvian Dahlberg Bye 

påklaget vedtaket i brev av 15. september 2016. 

 

I vedtak av 8. desember 2016 opphevet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Fylkesmannens vedtak.  

 

Fylkesmannen behandlet saken på nytt i vedtak av 15. februar 2017. Det ble tilkjent dekning 

for 24 timers bistand fra foretaket BLB. Dette utgjør kr 26 400 inkl. 25 % mva. Øvrige 

kostnader ble avslått.  

 

Sylvian Dahlberg Bye påklaget vedtaket i brev av 8. mars 2017. Klagen går i korthet ut på at 

bistand fra foretaket BLB og advokatfirmaet Grette skal tilkjennes i sin helhet.  

 

Fylkesmannen opprettholdt sitt vedtak 15. mars 2017 og saken ble oversendt departementet til 

endelig avgjørelse.  

 

Departementets vurderinger 

 

1. Innledning  

Klagen på Fylkesmannens delvise avslagsvedtak er rettidig fremsatt og klager har rettslig 

klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29. Vilkårene for å ta klagen til 

behandling er dermed oppfylt. 

 

Klager anfører at bistanden fra foretaket BLB og advokatfirmaet Grette skal tilkjennes. 

Kostnaden tilknyttet denne bistanden er kr 236 115 inkl. mva. Det er tilkjent kr 26 400 inkl. 

mva. Klagesaken gjelder dermed om det var riktig å avslå kravet om dekning av kr 209 715, 

helt eller delvis.  

 

                                                 
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at kravet trolig er basert på en regnefeil. Vi viser til at dersom de 6 

postene som er krevd dekket summeres, gir dette en totalsum på kr 253 207 inkl. mva.   



Side 3 

 

1. Vilkår for dekning av sakskostnader 

 

Vilkårene for å få tilkjent sakskostnader følger av fvl. § 36 første ledd. Bestemmelsen lyder: 

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

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 forhold taler mot det.»  

 

Sakens kjerne er om bistanden som er krevd dekket, er "nødvendig".  

 

Det er på det rene at hva som er ”nødvendig”, er en toleddet vurdering. Det første kriteriet i 

vurderingen er at kostnaden må være pådratt i den dekningsberettigede perioden. Den 

dekningsberettigede perioden begynner ved det vedtak som blir endret og slutter ved det 

vedtak som endrer det første vedtaket. Den dekningsberettigede perioden i denne saken er 

således fra 12. januar 2012 til 18. april 2016. Både bistanden fra foretaket BLB og fra 

advokatfirmaet Grette er gitt innenfor denne perioden. Det avgjørende i denne saken er derfor 

om bistanden som er gitt, var nødvendig etter en nærmere konkret vurdering (det andre 

kriteriet i "nødvendighets- vilkåret"). 

 

Hva som er "nødvendig" etter en nærmere konkret vurdering, skal avgjøres med utgangspunkt 

"i hva parten og dennes advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige tiltak for å få 

endret vedtaket", jf. Sivilombudsmannens sak 2009/94. Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 101 gir 

uttrykk for tilsvarende vurdering. Det skal derfor tas utgangspunkt i partenes subjektive 

oppfatning av hva som er nødvendig. Motsetningvis er det ikke krav om at utgiftene objektivt 

sett må være nødvendige.  

 

Vi vil nedenfor foreta en konkret vurdering av om den bistanden som er gitt, er nødvendig.  

 

2. Konkret vurdering av bistand fra foretaket BLB 

 

3.1. Innledning  

Det er fremsatt krav om dekning av 71 timers bistand. Det er tilkjent dekning for 24 timer. 

Spørsmålet er derfor om de, eller noen av de, 47 timene som er avslått, er å anse som 

"nødvendig".  

 

2.2. Bistand 16. mai 2012 (2 timer avslått);  

Bistanden har ifølge timelisten bestått i: "Kontakt Ringerike kommune, forberedelse klage". 

Fylkesmannen avslo kravet med følgende begrunnelse:  

"Fylkesmannen vil her også påpeke at den første posten, 16. mai 2012, gjelder et brev 

rettet til tiltakshaver med kommunen som kopimottaker. Det fremgår ikke direkte av 

brevet at det faktisk klages på de tillatelsene er gitt, og er kun vist til arbeider på 

eiendommen og rettigheter til bruk av blant annet vei. Vi kan ikke se at dette brevet, som 

har en mer privatrettslig karakter og ikke gjelder selve klagesaken, oppfyller 

nødvendighetskravet i § 36."  
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Departementet slutter seg til Fylkesmannens vurdering på dette punkt. I tillegg tilføyer vi til at 

det er et poeng at brevet av 16. mai 2012 ikke ble ansett å være fristavbrytende klage i saken.  

 

2.3. Bistand ytt i perioden juni- juli 2012 (6 timer avslått)  

Fylkesmannen har tilkjent dekning for 5 av de 11 timene som er krevd for bistand til 

utforming av klagebrev datert 8. juli 2012, se vedtaket av 15. februar 2017 side 3.  

Begrunnelsen for å avslå denne delen av kravet er særlig presisert i klageoversendelsesbrevet:  

"Fylkesmannen har derfor avslått kostnader for 82 timer til forberedelse av klagen av 8. 

juli 2012. Vi vil bemerke at denne klagen er på 1,5 side og i hovedsak gjelder veirett. I 

tillegg er det nevnt hærverk og skader, som ikke er del av klagesaken etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Fylkesmannen kan vanskelig se at det foreligger slike forhold tilknyttet klagen av 8. juli 

2012 at dette innebærer at det var naturlig å bruke totalt 13 timer på utforming av 

denne klagen. Det bør være tilstrekkelig med de 5 timer som det er innvilget dekning 

for." 

 

Departementet slutter seg til Fylkesmannens vurdering på dette punkt.   

 

2.4. Bistand ytt i perioden januar- februar 2015 (14 timer avslått):   

14 timers bistand i denne perioden er avslått med blant annet følgende begrunnelse:  

"Det er klart at Ringerike ikke fulgte opp den første klagen. Den nye klagen er 

imidlertid på 1,5 side, og gjelder igjen i hovedsak adkomst/veirett, i tillegg til 

inhabilitet. Heller ikke her kan vi se at det foreligger så særegne forhold at dette tilsier 

at det var nødvendig med totalt 18 timer for å utarbeide denne klagen. Dette må også 

ses i lys av den allerede foreliggende klagen av 8. juli 2012. Etter vårt syn er det ikke 

godtgjort at det var nødvendig med en slik tidsbruk i saken." 

 

Vi slutter oss her til Fylkesmannens begrunnelse og konklusjon.  

 

2.5. Bistand ytt i november 2015 (15 timer avslått)  

Fylkesmannen har avslått dekning for 15 timers forberedelse til befaring i november 2016 

med følgende begrunnelse:  

"Vi kan ikke se at det er nødvendig med en slik tidsbruk i forkant av en befaring på 

eiendommen med politisk utvalg og kommunens administrasjon. Sakens karakter tilsier 

ikke at det skulle være nødvendig med utstrakt tidsbruk til forberedelser til befaring, 

spesielt tatt i betraktning at det allerede er medgått mange timer til annet arbeid 

tidligere i saken." 

Departementet slutter seg til denne vurdering. Vi bemerker også at særlig denne delen av 

kravet er mye høyere enn hva som er normalt i tilsvarende saker, noe som tilsier at det har 

formodningen mot seg at denne delen av bistanden er "nødvendig".   

                                                 
2 Departementet presiserer at det riktige må være at 6 timer er avslått, se timelisten som er innsendt og vedtaket 

av 15. februar side 3.  
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2.6. Bistand ytt i desember 2015, januar 2016 og februar 2016: (10 timer avslått) 

Fylkesmannen har avslått dekning for 10 timer med følgende begrunnelse, se Fylkesmannens 

oversendelsesbrev til departementet:  

"Videre har vi avslått totalt 10 timer tilknyttet forberedelse av klage og skriving av 

klage til Fylkesmannen i perioden desember 2015 til januar 2016. Bakgrunnen for dette 

er at henvendelsen i hovedsak gjelder anførsler som allerede var forelagt Fylkesmannen 

i klagesaken, herunder adkomst, ulovlige forhold, inhabilitet og naturmangfold. Dette 

er også forhold som forvaltningen måtte se hen til i behandlingen av klagesaken. De 

ytterligere merknadene tilførte saken lite nytt, og vi kan dermed ikke se at denne 

bistanden var «nødvendig»." 

 

Departementet viser også til:  

"Videre vil Fylkesmannen påpeke at de 2 timene tilknyttet brevet til Ringerike kommune 

25. januar 2016 gjaldt at ramme- og igangsettingstillatelsene måtte være bortfalt. Dette 

gjelder dermed heller ikke selve klagesaken, slik at denne posten ville falle bort også på 

dette grunnlaget." 

 

Departementet er enig i Fylkesmannens begrunnelse og konklusjon på dette punkt.   

 

2.7. Oppsummering  

Departementet viser til drøftelse over og stadfester Fylkesmannens avslag på krav om dekning 

av 47 timers bistand.  

 

3. Konkret vurdering av bistand fra Advokatfirmaet Grette DA 

 

Sakens kjerne er om det er sannsynliggjort at den bistanden som er gitt, har tilstrekkelig 

årsakssammenheng med klagesaken slik at bistanden etter en konkret helhetsvurdering er 

"nødvendig", jf. fvl. § 36.   

 

Sylvian Dahlberg Bye har gitt uttrykk for at bistanden ytt før jordskiftesaken ble åpnet  

13. juni 2013 er knyttet til klagesaken, og at bistanden ytt etter at jordskiftesaken ble åpnet 

delvis skal deles 50/50 på jordskriftesaken og denne klagesaken, foruten fakturaen fra 2014 

som hun mener skal tilkjennes i sin helhet i klagesaken.  

 

Departementet bemerker for det første at det er vanskelig å se hvilken tilknytning f.eks. 

arbeidet som er ytt i juli 2012, august 2012, juni 2013, april- juni 2014 skulle hatt for 

klagesaken da denne bistanden er gitt etter klagebrevet av 8. juli 2012 og heller ikke i 

umidderlbar nærhet til andre klagebrev som er sendt inn av Bye i saken. Ut ifra timelistene til 

advokatfirmaet er det heller ingen holdepunkter for at arbeidet har tilknytning til klagesaken, 

snarere tvert imot, jf. at det er nevnt "jordskifterett" etc. i timelistene.  

 

Departementet er derfor enig med Fylkesmannen i at det ikke er sannsynliggjort at bistanden 

fra advokatfirmaet Grette var "nødvendig" for å få endret kommunens vedtak av 12. januar 
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2012 og 2. mai 2012. Vi bemerker også at kravet ikke har blitt ytterligere dokumentert etter at 

det ble oppfordret til dette i departementets brev.  

 

Fylkesmannens avslag på krav om dekning av utgifter til bistand fra advokatfirmaet Grette 

stadfestes derfor.  

 

 
*****  

 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ole Molnes (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Fredheim Faanes 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: Sylvian Dahlberg Bye 

 

 

 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/6456 04.01.2017 DS  8/17 R/TEK/HALA GNR 87/563 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 

 

16/6069 09.01.2017 DS  15/17 R/TEK/HALA GNR 39/98 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/98 - Alf Westerns gate 10 

 

17/308 20.01.2017 DS  25/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

17/111 21.03.2017 DS  106/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/1281 23.03.2017 DS  114/17 R/TEK/BERLE GNR 248/49 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 248/49 - Holleiaveien 253 

 

16/5906 24.03.2017 DS  115/17 R/TEK/ANEWEB GNR 106/10 

  

Bygging av tilbygg og bod, samt riving av eksisterende bod Gnr/bnr 106/10 - 

Ringkollen 

 

17/1130 24.03.2017 DS  116/17 R/TEK/NILILY GNR 317/441 

Bjørn Erik Bilben  

Bruksendring Gnr/bnr 317/441 - Grensegata 1 

 

17/1063 24.03.2017 DS  117/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/78 

  

Gjenoppbygging av bolig etter brann Gnr/bnr 49/78 - Hofsfossveien 32 A 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/1304 24.03.2017 DS  118/17 R/TEK/SANRUP GNR 64/1 

  

Riving av våningshus Gnr/bnr 64/1 - Fonkalsrudveien 9 

 

16/6252 24.03.2017 DS  119/17 R/TEK/ANEWEB GNR 8/2/31 

  

Innbygging av inngangsparti Gnr/bnr/fnr 8/2/31 - Stubdalsflaka 

 

17/1219 24.03.2017 DS  120/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/1251 27.03.2017 DS  121/17 R/TEK/OLAVA GNR 38/200 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 38/200 - Hvervenmoveien 37 

 

17/1059 27.03.2017 DS  122/17 R/TEK/AEMYH GNR 87/543 

  

Bygging av påbygg - Hov barnehage Gnr/bnr 87/543 - Hov Alle 30 

 

17/1355 27.03.2017 DS  123/17 R/TEK/SANRUP GNR 135/1 

Lions Club Haugsbygd  

Oppsetting av orienterinsgtavle Gnr/bnr 135/1 - Fløytingen 92 

 

17/1309 27.03.2017 DS  124/17 R/TEK/OLEMOS GNR 144/27 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 144/27 - Nordliveien 221 

 

17/1333 28.03.2017 DS  125/17 R/TEK/SANRUP GNR 130/26 

  

Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig Gnr/bnr 130/26 

 

17/1180 29.03.2017 DS  127/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/269 

  

Bygging av tilbygg og ombygging Gnr/bnr 317/269 - Ankersgate 22 

 

17/1243 29.03.2017 DS  128/17 R/TEK/BERLE GNR 95/130 

  

Bruksendring Gnr/bnr 95/130 - Livveien 23 
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17/933 30.03.2017 DS  129/17 R/TEK/HALA GNR 18/6 

  

Riving av låve og oppføring av ny låve Gnr/bnr 18/6 - Småbråtaveien 55 

 

17/1380 31.03.2017 DS  130/17 R/TEK/AEMYH GNR 148/81 

Jonas Ottosen  

Riving av bygg og bygging av garasje Gnr/bnr 148/81 - Vikers vei 10 

 

17/1067 03.04.2017 DS  131/17 R/TEK/ANEWEB GNR 290/5 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 290/5 - Ådalsveien 970 

 

17/1212 03.04.2017 DS  133/17 R/TEK/INGRIS GNR 305/52 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/52 - Hedalsveien 60 

 

17/1375 05.04.2017 DS  134/17 R/TEK/BERLE GNR 31/43 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 31/43 - Vakermoveien 

 

16/3028 05.04.2017 DS  135/17 R/TEK/AEMYH GNR 271/344 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 271/344 

 

16/4037 05.04.2017 DS  136/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

Buskerud Bolig og Eiendomsutvikling  

Oppføring av tomannsbolig nummer 8-9 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4033 05.04.2017 DS  137/17 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

17/1044 06.04.2017 DS  138/17 R/TEK/OLAVA GNR 87/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/1 

 

17/1328 06.04.2017 DS  139/17 R/TEK/NILILY GNR 38/205 

  

Bygging av garasjer Gnr/bnr 38/205 - Folefossveien 1 

 

17/1221 06.04.2017 DS  140/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/9 
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Innglassing av veranda Gnr/bnr 49/9 - Hofsfossveien 2 D - 2 E 

 

17/1286 06.04.2017 DS  141/17 R/TEK/N46 GNR 262/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 262/22 - Nakkerudgata 44 

 

17/1510 06.04.2017 DS  142/17 R/TEK/OLEMOS GNR 128/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 128/9 - Hadelandsveien 789 

 

17/1518 06.04.2017 DS  143/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/54 - Setertjern 

 

17/1011 07.04.2017 DS  144/17 R/TEK/HALA GNR 317/394 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/394 - Gullagata 3 

 

16/542 07.04.2017 DS  145/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 

 

17/1553 07.04.2017 DS  146/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/42 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/42 - Setertjern 

 

17/1519 07.04.2017 DS  147/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/43 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 

17/1520 07.04.2017 DS  148/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/53 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/53 - Setertjern 

 

17/1554 07.04.2017 DS  149/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/52 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/52 - Setertjern 

 

17/1368 10.04.2017 DS  150/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 
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Flytting av beach håndballbaner Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/852 10.04.2017 DS  151/17 R/TEK/INGRIS GNR 3/131 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 3/131 - Busundveien 97 

 

17/1032 10.04.2017 DS  152/17 R/TEK/ANEWEB GNR 49/222 

  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 49/222 - Høybyveien 9 A 

 

17/1209 10.04.2017 DS  153/17 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Etablering av ballslette Gnr/bnr 318/346 - Schjongslunden 

 

17/1559 10.04.2017 DS  154/17 R/TEK/INGRIS GNR 59/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 59/2 - Nøklebytoppen 23 

 

17/812 10.04.2017 DS  155/17 R/TEK/ANEWEB GNR 305/79 

Harry Heggerudstad  

Riving av bolig Gnr/bnr 305/79 - Hedalsveien 71 

 

16/4150 11.04.2017 DS  156/17 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/6377 11.04.2017 DS  157/17 R/TEK/HALA GNR 45/9 

  

Oppgradering av hovedbygget Gnr/bnr 45/9 - Askveien 26 

 

16/5666 11.04.2017 DS  158/17 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Eneboliger 13 stk. -  4-mannsboliger  3 stk -   Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

17/1219 18.04.2017 DS  160/17 R/TEK/HALA GNR 38/219 

  

Oppføring av kontorbygg Gnr/bnr 38/219 - Hvervenmoveien 33 

 

17/1390 18.04.2017 DS  161/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/289 
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Rammetillatelse Gnr/bnr 318/289 - Roald Amundsens gate 1 

 

17/1512 18.04.2017 DS  162/17 R/TEK/OLEMOS GNR 278/228 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/228 - Bjørntjernlia 8 

 

17/1576 18.04.2017 DS  163/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 251 - Setertjern 

 

17/1579 18.04.2017 DS  164/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 256 - Setertjern 

 

17/1580 18.04.2017 DS  165/17 R/TEK/INGRIS GNR Gnr/bnr 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -  tomt 257 - Setertjern 

 

17/1590 19.04.2017 DS  166/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-276 - Setertjern 

 

17/1589 19.04.2017 DS  167/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-275 - Setertjern 

 

17/1597 19.04.2017 DS  168/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-281 - Setertjern 

 

17/1578 19.04.2017 DS  169/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 255 - Setertjern 

 

17/1609 19.04.2017 DS  170/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/29 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/29 - Ringerudåsen 

 

16/5099 19.04.2017 DS  171/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/429 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rokering av virksomhetene i bygget Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

17/1619 20.04.2017 DS  172/17 R/TEK/AEMYH GNR 278/228 

Tormod Thomassen  

Bygging av hytte Gnr/bnr 278/228 - Bjørntjernlia 8 

 

17/1508 21.04.2017 DS  173/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/339 

  

Bruksendring Gnr/bnr 49/339 - Birkerbeinerveien 5 

 

16/6456 24.04.2017 DS  174/17 R/TEK/HALA GNR 87/563 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 

 

17/1452 24.04.2017 DS  175/17 R/TEK/AEMYH GNR 49/39 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 49/39 - Jordbruveien 1 A 

 

17/1584 25.04.2017 DS  176/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/32 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 305/32 - Ådalsveien 1193 

 

17/1513 26.04.2017 DS  178/17 R/TEK/BERLE GNR 318/264 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/264 - Oscarsgate 38 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: -     Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

15/1348-79 03.04.2017 R/TEK/N54 GNR 29/5 

11995/17 Postmottak KMD 

Departementets vedtak i klagesak om sakskostnader Gnr/bnr 29/5 - 

Ultvedtveien 58 

 

 



 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og 
bygningsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Elisabeth Fredheim 

Faanes 

22247264 

NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

Departementets vedtak i klagesak om sakskostnader - Ultvedtveien 58, Ringerike 

kommune   

Departementet viser til klagesak oversendt i brev av 14. mars 2017. Saken gjelder klage på 

Fylkesmannen i Buskeruds vedtak av 15. februar 2017 om delvis avslag på dekning av 

sakskostnader. Klager anfører at ytterligere deler av kravet fremsatt den 8. mai 2016 skal 

tilkjennes.  

 

VEDTAK 

Klagen tas ikke til følge. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester 

Fylkesmannen i Buskerud sitt delvise avslag på krav om sakskostnader datert  

15. februar 2017.  

 

Sakshistorikk 

 

Ringerike kommune ga den 12. januar 2012 rammetillatelse til riving av eksisterende 

våningshus og oppføring av nytt våningshus på gnr. 29 bnr. 5 (Ultvedtveien 58). 

Igangsettingstillatelse ble gitt den 2. mai 2012. Tillatelsene ble påklaget av nabo, Sylvian 

Dahlberg Bye i brev datert 8. juli 2012. Supplerende klagebrev ble sendt den 5. februar 2015. 

Det er i disse klagebrevene anført at tillatelsene er gitt i strid med plan- og bygningsloven § 

27-4 og at kommunens saksbehandler var inhabil.  

 

I supplerende klagebrev av 8. juli 2015 opplyses det at det er dragehode på 

tiltakseiendommen og det anføres derfor at tillatelsen også er gitt i strid med 

naturmangfoldloven.  

 

I e-post av 10. juli 2015 ble Fylkesmannen spurt av Bente Lilja Bye, på vegne av Dahlberg 

Bye, om hvordan klager skal få kommunen til å saksbehandle klagen. 

Fylkesmannen i Buskerud 

Postboks 1604 

3007 DRAMMEN 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

2015/4752 16/4154-14 30.03.2017 

 



Side 2 

 

Klagen ble ikke tatt til følge av kommunen i desember 2015, og klagesaken ble derfor 

oversendt Fylkesmannen den 18. desember 2015. Fylkesmannen mottok e-poster fra Bente 

Lilja Bye den 27. januar 2016 og utdypende klagebrev fra Dahlberg Bye den 11. februar 

2016.  

 

Fylkesmannen mente det var grunnlag for å gi oppreisning for oversitting av klagefristen og 

tok klagen til realitetsbehandling. Fylkesmannen endret tillatelsene til avslag, jf. 

Fylkesmannens vedtak datert 18. april 2016.  

 

Sylvian Dahlberg Bye fremsatte i brev av 8. mai 2016 krav om dekning av sakskostnader på 

totalt kr 253 310 inkl. mva1. Kostnadene gjaldt bl.a.   

- bistand fra advokatfirmaet Grette DA – kr 158 015 inkl. mva.  

- bistand fra enkeltpersonforetaket Bente Lilja Bye (BLB) – kr 78 100 inkl. mva.  

 

Kravet ble ytterligere dokumentert av Dahlberg Bye den 29. mai 2016.  

 

Fylkesmannen avslo kravet i sin helhet i vedtak av 25. august 2016. Sylvian Dahlberg Bye 

påklaget vedtaket i brev av 15. september 2016. 

 

I vedtak av 8. desember 2016 opphevet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Fylkesmannens vedtak.  

 

Fylkesmannen behandlet saken på nytt i vedtak av 15. februar 2017. Det ble tilkjent dekning 

for 24 timers bistand fra foretaket BLB. Dette utgjør kr 26 400 inkl. 25 % mva. Øvrige 

kostnader ble avslått.  

 

Sylvian Dahlberg Bye påklaget vedtaket i brev av 8. mars 2017. Klagen går i korthet ut på at 

bistand fra foretaket BLB og advokatfirmaet Grette skal tilkjennes i sin helhet.  

 

Fylkesmannen opprettholdt sitt vedtak 15. mars 2017 og saken ble oversendt departementet til 

endelig avgjørelse.  

 

Departementets vurderinger 

 

1. Innledning  

Klagen på Fylkesmannens delvise avslagsvedtak er rettidig fremsatt og klager har rettslig 

klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29. Vilkårene for å ta klagen til 

behandling er dermed oppfylt. 

 

Klager anfører at bistanden fra foretaket BLB og advokatfirmaet Grette skal tilkjennes. 

Kostnaden tilknyttet denne bistanden er kr 236 115 inkl. mva. Det er tilkjent kr 26 400 inkl. 

mva. Klagesaken gjelder dermed om det var riktig å avslå kravet om dekning av kr 209 715, 

helt eller delvis.  

 

                                                 
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at kravet trolig er basert på en regnefeil. Vi viser til at dersom de 6 

postene som er krevd dekket summeres, gir dette en totalsum på kr 253 207 inkl. mva.   
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1. Vilkår for dekning av sakskostnader 

 

Vilkårene for å få tilkjent sakskostnader følger av fvl. § 36 første ledd. Bestemmelsen lyder: 

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

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 forhold taler mot det.»  

 

Sakens kjerne er om bistanden som er krevd dekket, er "nødvendig".  

 

Det er på det rene at hva som er ”nødvendig”, er en toleddet vurdering. Det første kriteriet i 

vurderingen er at kostnaden må være pådratt i den dekningsberettigede perioden. Den 

dekningsberettigede perioden begynner ved det vedtak som blir endret og slutter ved det 

vedtak som endrer det første vedtaket. Den dekningsberettigede perioden i denne saken er 

således fra 12. januar 2012 til 18. april 2016. Både bistanden fra foretaket BLB og fra 

advokatfirmaet Grette er gitt innenfor denne perioden. Det avgjørende i denne saken er derfor 

om bistanden som er gitt, var nødvendig etter en nærmere konkret vurdering (det andre 

kriteriet i "nødvendighets- vilkåret"). 

 

Hva som er "nødvendig" etter en nærmere konkret vurdering, skal avgjøres med utgangspunkt 

"i hva parten og dennes advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige tiltak for å få 

endret vedtaket", jf. Sivilombudsmannens sak 2009/94. Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 101 gir 

uttrykk for tilsvarende vurdering. Det skal derfor tas utgangspunkt i partenes subjektive 

oppfatning av hva som er nødvendig. Motsetningvis er det ikke krav om at utgiftene objektivt 

sett må være nødvendige.  

 

Vi vil nedenfor foreta en konkret vurdering av om den bistanden som er gitt, er nødvendig.  

 

2. Konkret vurdering av bistand fra foretaket BLB 

 

3.1. Innledning  

Det er fremsatt krav om dekning av 71 timers bistand. Det er tilkjent dekning for 24 timer. 

Spørsmålet er derfor om de, eller noen av de, 47 timene som er avslått, er å anse som 

"nødvendig".  

 

2.2. Bistand 16. mai 2012 (2 timer avslått);  

Bistanden har ifølge timelisten bestått i: "Kontakt Ringerike kommune, forberedelse klage". 

Fylkesmannen avslo kravet med følgende begrunnelse:  

"Fylkesmannen vil her også påpeke at den første posten, 16. mai 2012, gjelder et brev 

rettet til tiltakshaver med kommunen som kopimottaker. Det fremgår ikke direkte av 

brevet at det faktisk klages på de tillatelsene er gitt, og er kun vist til arbeider på 

eiendommen og rettigheter til bruk av blant annet vei. Vi kan ikke se at dette brevet, som 

har en mer privatrettslig karakter og ikke gjelder selve klagesaken, oppfyller 

nødvendighetskravet i § 36."  
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Departementet slutter seg til Fylkesmannens vurdering på dette punkt. I tillegg tilføyer vi til at 

det er et poeng at brevet av 16. mai 2012 ikke ble ansett å være fristavbrytende klage i saken.  

 

2.3. Bistand ytt i perioden juni- juli 2012 (6 timer avslått)  

Fylkesmannen har tilkjent dekning for 5 av de 11 timene som er krevd for bistand til 

utforming av klagebrev datert 8. juli 2012, se vedtaket av 15. februar 2017 side 3.  

Begrunnelsen for å avslå denne delen av kravet er særlig presisert i klageoversendelsesbrevet:  

"Fylkesmannen har derfor avslått kostnader for 82 timer til forberedelse av klagen av 8. 

juli 2012. Vi vil bemerke at denne klagen er på 1,5 side og i hovedsak gjelder veirett. I 

tillegg er det nevnt hærverk og skader, som ikke er del av klagesaken etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Fylkesmannen kan vanskelig se at det foreligger slike forhold tilknyttet klagen av 8. juli 

2012 at dette innebærer at det var naturlig å bruke totalt 13 timer på utforming av 

denne klagen. Det bør være tilstrekkelig med de 5 timer som det er innvilget dekning 

for." 

 

Departementet slutter seg til Fylkesmannens vurdering på dette punkt.   

 

2.4. Bistand ytt i perioden januar- februar 2015 (14 timer avslått):   

14 timers bistand i denne perioden er avslått med blant annet følgende begrunnelse:  

"Det er klart at Ringerike ikke fulgte opp den første klagen. Den nye klagen er 

imidlertid på 1,5 side, og gjelder igjen i hovedsak adkomst/veirett, i tillegg til 

inhabilitet. Heller ikke her kan vi se at det foreligger så særegne forhold at dette tilsier 

at det var nødvendig med totalt 18 timer for å utarbeide denne klagen. Dette må også 

ses i lys av den allerede foreliggende klagen av 8. juli 2012. Etter vårt syn er det ikke 

godtgjort at det var nødvendig med en slik tidsbruk i saken." 

 

Vi slutter oss her til Fylkesmannens begrunnelse og konklusjon.  

 

2.5. Bistand ytt i november 2015 (15 timer avslått)  

Fylkesmannen har avslått dekning for 15 timers forberedelse til befaring i november 2016 

med følgende begrunnelse:  

"Vi kan ikke se at det er nødvendig med en slik tidsbruk i forkant av en befaring på 

eiendommen med politisk utvalg og kommunens administrasjon. Sakens karakter tilsier 

ikke at det skulle være nødvendig med utstrakt tidsbruk til forberedelser til befaring, 

spesielt tatt i betraktning at det allerede er medgått mange timer til annet arbeid 

tidligere i saken." 

Departementet slutter seg til denne vurdering. Vi bemerker også at særlig denne delen av 

kravet er mye høyere enn hva som er normalt i tilsvarende saker, noe som tilsier at det har 

formodningen mot seg at denne delen av bistanden er "nødvendig".   

                                                 
2 Departementet presiserer at det riktige må være at 6 timer er avslått, se timelisten som er innsendt og vedtaket 

av 15. februar side 3.  
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2.6. Bistand ytt i desember 2015, januar 2016 og februar 2016: (10 timer avslått) 

Fylkesmannen har avslått dekning for 10 timer med følgende begrunnelse, se Fylkesmannens 

oversendelsesbrev til departementet:  

"Videre har vi avslått totalt 10 timer tilknyttet forberedelse av klage og skriving av 

klage til Fylkesmannen i perioden desember 2015 til januar 2016. Bakgrunnen for dette 

er at henvendelsen i hovedsak gjelder anførsler som allerede var forelagt Fylkesmannen 

i klagesaken, herunder adkomst, ulovlige forhold, inhabilitet og naturmangfold. Dette 

er også forhold som forvaltningen måtte se hen til i behandlingen av klagesaken. De 

ytterligere merknadene tilførte saken lite nytt, og vi kan dermed ikke se at denne 

bistanden var «nødvendig»." 

 

Departementet viser også til:  

"Videre vil Fylkesmannen påpeke at de 2 timene tilknyttet brevet til Ringerike kommune 

25. januar 2016 gjaldt at ramme- og igangsettingstillatelsene måtte være bortfalt. Dette 

gjelder dermed heller ikke selve klagesaken, slik at denne posten ville falle bort også på 

dette grunnlaget." 

 

Departementet er enig i Fylkesmannens begrunnelse og konklusjon på dette punkt.   

 

2.7. Oppsummering  

Departementet viser til drøftelse over og stadfester Fylkesmannens avslag på krav om dekning 

av 47 timers bistand.  

 

3. Konkret vurdering av bistand fra Advokatfirmaet Grette DA 

 

Sakens kjerne er om det er sannsynliggjort at den bistanden som er gitt, har tilstrekkelig 

årsakssammenheng med klagesaken slik at bistanden etter en konkret helhetsvurdering er 

"nødvendig", jf. fvl. § 36.   

 

Sylvian Dahlberg Bye har gitt uttrykk for at bistanden ytt før jordskiftesaken ble åpnet  

13. juni 2013 er knyttet til klagesaken, og at bistanden ytt etter at jordskiftesaken ble åpnet 

delvis skal deles 50/50 på jordskriftesaken og denne klagesaken, foruten fakturaen fra 2014 

som hun mener skal tilkjennes i sin helhet i klagesaken.  

 

Departementet bemerker for det første at det er vanskelig å se hvilken tilknytning f.eks. 

arbeidet som er ytt i juli 2012, august 2012, juni 2013, april- juni 2014 skulle hatt for 

klagesaken da denne bistanden er gitt etter klagebrevet av 8. juli 2012 og heller ikke i 

umidderlbar nærhet til andre klagebrev som er sendt inn av Bye i saken. Ut ifra timelistene til 

advokatfirmaet er det heller ingen holdepunkter for at arbeidet har tilknytning til klagesaken, 

snarere tvert imot, jf. at det er nevnt "jordskifterett" etc. i timelistene.  

 

Departementet er derfor enig med Fylkesmannen i at det ikke er sannsynliggjort at bistanden 

fra advokatfirmaet Grette var "nødvendig" for å få endret kommunens vedtak av 12. januar 
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2012 og 2. mai 2012. Vi bemerker også at kravet ikke har blitt ytterligere dokumentert etter at 

det ble oppfordret til dette i departementets brev.  

 

Fylkesmannens avslag på krav om dekning av utgifter til bistand fra advokatfirmaet Grette 

stadfestes derfor.  

 

 
*****  

 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ole Molnes (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Fredheim Faanes 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: Sylvian Dahlberg Bye 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av planarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_414 detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - 

Sundgata. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS ønsker oppstart av en detaljregulering for å kunne utvikle 3 

eiendommer langs Sundgata. Tomtene er små, til sammen 1580 m2, men det er mulig å 

etablere et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket. Det planlegges 1. etasje med 

næringsareal, og 2.-6. etasje med boliger. Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle 

tomtene med konsekvenser for sol og skyggeforhold i området. Kvartalet innehar eldre 

bygninger med lav til høy bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og 

estetikk må derfor særlig høres og belyses videre i planprosessen.  

 

Forslaget legger opp til felles adkomst til kvartalet fra Sundgata, med felles parkeringsanlegg i 

kjellernivå. Området vil på sikt også kunne bli påvirket av en utbygging sør for området, hvor 

det er ønske om atskillig høyere bygg på inntil 23. etasjer. Etter som det er knappe arealer i 

prosjektet, må det vurderes nærmere hordan dette kan kompenseres i forhold til gode uteareal. 

Forslagsstiller er interessert i å bidra med god bredde og kvalitet på fortau, i tillegg søkes det å 

sikre god kvalitet i fasade. 

 

 

Bakgrunn  



Forslagsstiller Lafton Eiendom AS har tatt initiativ til oppstart av planarbeid. Det har i forkant 

av oppstarten vært vurtert kun utbygging av tomt med gnr/bnr 318/138 for bygg av boliger og 

noe næring. Forslagsstiller har i etterkant fått avtale med ytterligere to grunneiere og har da 

fått en mulighet til å justere og foreslå et større bygg enn opprinnelig tenkt. Blant annet 

innebærer dette en mulighet for at Stjernegruppen, øyelege og andre virksomheter kan få plass 

i førsteetasjen til det nye bygget. Det er ønske om å utvikle eiendommen ved å etablere et bygg 

på 6 etasjer, hvor 1. etasje settes av til næring og mulig kafedrift, mens 2.- 6. etasje settes av til 

boliger.  

 

Det er totalt 8 tomter innenfor planavgrensningen. Forslagsstiller har vært i kontakt med alle 

grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med en felles regulering 

for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i 

oppstartsmøtet.   

 

I gjeldende plan er byggehøyde fastsatt til 2 etasjer, mens det er ønskelig å bygge 6 etasjer. 

Derfor må det startes opp en ny plan for området. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommene som ønskes utbygd er i dag bebygd med flere eldre bygg. Eiendommene er til 

sammen på ca 1 580 m2. De består i dag av en kombinasjon av næring og boliger. I bakgåren 

på tomt 318/505 eier Stjernegruppen noen leiligheter for utleie, videre er det et bilverksted, 

serveringssted, frisør og annet på nordsiden av planområdet.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG Arkitektur AS), som følger saken. De viser et 

bygg på tilsammen 6 etasjer, med forretninger i 1.etg og boliger i 2-6.etg. Bygget er tenkt 

oppdelt for å bryte fasaden noe. 

 

Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesimsen mot Sundgata. Høyden til bygget vil 

være på linje med den vedtatte planen for Ford-kvartalet (Byporten) på motsatt side av gata. 

 

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 vil disse byggene bli vesentlig høyere, men 

tiltakshaver har hatt kontakt med de øvrige eierne der, og de aksepterer (gjennom erklæringer) 

at det her kan bygges i 6 etasjer. 

 

Parkering vil skje i byggets kjelleretasje. Det er aktuelt å utnytte taket til takterrasser, slik at 

det blir gode utearealer for beboerne. Tiltakshaver viser til eksempler fra Kværnerbyen i Oslo, 

der en har tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater på tak.  

 

Trafikalt er det tenkt å benytte eksiterende atkomst til Sundgata, som er moderat belastet i dag. 

Innkjøringen til den bakre delen av Storgata Bil AS vil fortsatt være atkomst til eiendommer og 

bli bygd over.  

 

Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht. solforholdene 

for utearealene (vedlegg 3 s. 7). Mht. skygge for eget prosjekt blir den størst utfordring å lage 

gode uteplasser. Derfor er det aktuelt med takterrasser, med gode solforhold. Det er også 



foreslått en åpning i den midtre delen av bygget for å kunne slippe inn mer lys til beboerne i 

bakgården.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 (vedlegg 8). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert formål forretninger/kontor, der 

bestemmelsene også åpner for boliger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60, som er en gammeldags 

beregningsmåte for planer som er vedtatt før 1987. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

Det pågår et planarbeid med ny byplan for Hønefoss sentrum (områdeplan Hønefoss). Denne 

planen vil kunne påvirke Kvartalet 36 Storgata – Sundgata.  Det pågår også et annet 

planarbeid i området, med detaljreguleringsplan nr. 427 Byporten Hønefoss. Planen behandles 

parallelt med plan nr. 414 for Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Det foreslås at 427 Byporten 

Hønefoss avventer områdeplan for Hønefoss, da denne anses å kunne bli påvirket av et nytt 

overodnet transportsystem i Hønefoss sentrum. Foreslått byggehøyde her er 23 etasjer, noe 

som vesentlig vil kunne forringe kvaliteten til boligene i foreslått regulering til Kvartalet 36 

Storgata – Sundgata. 

 

Det er også en mulig utvikling/bygging i Kvartal 35, til ny videregående skole.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/514, 318/137, 318/138, 318/81, 318/359, 

318/505, 318/85, 318/81, 318/118 og 3000/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealbruken innenfor senterområdene 

skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune- og regionsenter. Utbygging av næring 

og bolig som er med på å fortette byen vil være i tråd med dette.  

 

Områderegulering Hønefoss  

Det utarbeides nå en områderegulering for Hønefoss, hvor gjeldende tomter er innenfor 

plangrensa. De mest relevante temaene her vil trolig være byggehøyder, forhold knyttet til 

transport og byrom. 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er ikke i tråd med gjeldende regulering og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 



Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen må avklare hvordan hensynet til kulturminner skal ivaretas. Kulturminnemyndigheten 

må høres i saken. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Planavgrensningen tar for seg del 36 av en større eldre reguleringsplan nr 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983. Ideelt burde hele planområdet blitt revidert (kvartalet 35), men grunneier 

Buskerud Fylkeskommune (v.g.s) ønsket ikke ny regulering av sine eiendommer.  

  

Eksisterende grøntstruktur  

Det står en rekke med eldre bytrær langs Sundgata som forslagsstiller ønsker å bevare i ny 

plan. Det står også et lønnetre på hjørnet av Sundgata – Storgata som prosjektet skal søke å 

bevare, evt. reetablere. Det er ellers lite grøntareal innenfor planområdet.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

På eiendom 318/514 står et eldre trehus med høy verneverdi i opprinnelig sveitserstil. Huset er 

trolig oppført mellom 1850 og 1875. På eiendommene 318/137 og 318/138 står to eldre hus 

med opprinnelig sveitserstil som ikke er vurdert til å ha noen spesiell verneverdi. Husene er 

trolig oppført mellom 1900 og 1925.  

 

På eiendom med gnr/bnr 318/118 mot nordvest står det et bygg i jugendstil med høy 

verneverdi. Det må vurderes om dette hjørnebygget er et så viktig bygg at det bør ha egne 

retningslinjer eller bestemmelser om bevaring. På eiendom med gnr/bnr. 318/81 står et eldre 

bygg som i dag er verksted. Dette bygget er særegent, men ikke vurdert til å ha spesiell 

bevaringsverdi i kommunens kartløsning.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke mistanke om forurensning i grunnen på tomtene mot Sundgata som nå er aktuelle 

for utbygging. Masser må allikevel håndteres forskriftsmessig.  

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 



Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 

overordnet transportystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig 

utvidelse av en kollektivakse i Kongensgate. Planen må allikevel hensynta tilstrekkelig bredde 

for gang, sykkel og kollektiv i sentrumsgatene Sundgata - Storgata. 

  

Det planlegges parkeringsgarasje i bakken under bygget iht. kommunal norm. 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Noe næring i første etasje og kafevirksomhet mot Storgata - Sundgata vil kunne bidra til å 

aktivisere gatenivå og gjøre sentrum mer attraktivt. 

 

Universell utforming 

Gateplan og fortau skal være universelt utformet og sikre funskjonell ferdsel, samtidig som 

funskjoner i nytt bygg skal være allment tilgjengelige. Det må settes av tilstrekkelig bredde for 

å sikre tilgjengelighet. 

 

Lekearealer 

Lekearealer har innledningsvis blitt vurdert lagt til bakgråden, men pga. plassforhold, 

skyggeforhold og utforming av bakgården har dette blitt ansett som lite attraktivt. Det forslås 

derfor fellesareal på takterrasse og at prosjektet kan bidra til opprettelse av lekeraeal/byrom 

utenfor planområdet for å kompensere for manglende lekeareal. Dette må vurderes nærmere i 

forbindelse med 1.gangs behandling.   

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Prosjektets lokalisering vil klart være i tråd prinsippet om fortetting innenfor allerede etablert 

sentrumsstruktur. Det er gode muligheter for bruk av kollektivtrafikk/ gang – og sykkel og 

tilknytning til energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Planen anses å være i tråd med prinsippet om fortetting i sentrum, rådmannen anbefaler derfor 

planoppstart. Det må vurderes videre hvilken kvalitet gateløpet ut mot Sundgata og bygulvet 

skal ha og mulig møblering med benker, bevaring av trær o.l.  

 

Fasaden og spesielt hjørnet mot Storgata – Sundgata vil være en viktig og eksponert del av 

prosjektet som må ivareta hensynet til estetikk. Forslagsstiller har ambisjoner om en 

glassfasade på hjørnet for å bryte opp bebyggelsen noe. Nærings- og servicefunskjoner ut mot 

gatenivå vil kunne være et postitivt bidrag til å løfte området og skape mer liv i bybildet. 

 

Bygget vil være relativt høyt i lokal måleståkk med 5 etasjer pluss en inntukket sjette og 

utgjøre en sterk kontrast mot øvrig eksisterende bebyggelse. Hensynet til kulturminner og 

tilpassing til annen bebyggelse må i det videre arbeidet veies opp i mot hensynet til fortetting. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Forhåndsinformasjon, datert 06.04,2016 

4. Referat fra oppstartsmøtet datert 29.10.2015 

5. Illustrasjon med takterrasse, datert 29.02.2016 

6. Illustrasjon uten takterrasse, datert 12.01.2017 

7. Mulig utforming av takterrasse, datert 12.01.2017  

8. Reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Søknad om oppstart av regulering av boliger i Sundg ata 10b, gnr 318/138
m.fl.

Vi viser til møter m.m. angående Lafton Eiendom sin e ønsker om utbygging
på nevnte sted. Det vises også til vår tidligere in nsendte søknad av
14.12.2015. Det er enighet om at saken skal gå til politisk oppstart med tanke
på en reguleringsendring. Denne søknaden skal være i hht mottatte signaler
om ønsket innhold, og omfatter nå foruten gnr 318/1 38 Sundgata 10b, også
eiendommene gnr 318/137 Sundgata 10a og gnr 318/514 Storgata 20b.

Tiltaket representerer en naturlig utvikling av de bygnings- og bruksmessige
forholdene i dette kvartalet. En har hatt en omfatt ende dialog og forhandlinger
med de øvrige grunneierne i denne delen av kvartale t, og disse har alle sam-
tykket i de tankene om planutforming som her er lan sert.

Tiltakshaver ber derfor om at denne saken settes i behandling nå.

Dagens situasjon.

Eiendommene er i dag bebygd med eldre bygg. De er t il sammen på ca 1 580
m2. De er nedenfor markert på kart:

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

6.4.2016
Deres ref.

Vår ref.

Leifsen
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Ortofoto over området:

Skråfoto (fra Gule sider):
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De påstående husene er ikke av verneverdig karakter .

Skisser.

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG A rkitektur AS), som her er i
det følgende. De viser tre sammenbygde hus i 6 etas jer, med forretninger i
1.etg og boliger i 2-6.etg.

Situasjonsplan:
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Fasader:
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Perspektiv fra gata:

Snitt med planlagt utbygging i Fordkvartalet:
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Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesi msen mot Sundgata. Lei-
lighetene vil primært passe seniorer. Høyden til bl okkene vil være på linje
med den planlagte bebyggelsen i Ford-kvartalet på m otsatt side av gata.

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 v il disse byggene bli vesent-
lig høyere, men tiltakshaver har hatt kontakt med d e øvrige eierne der, og de
aksepterer (gjennom erklæringer) at det her kan byg ges i 6 etasjer.

Parkering vil skje i byggenes kjelleretasjer.

Det er aktuelt å utnytte takene til takterrasser, s lik at det blir gode utearealer
for beboerne. Det vises her til eksempler fra Kværn erbyen i Oslo, der en har
tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater. Se illustrasjonen nedenfor:

Soldiagram.

Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht solforholdene
for utearealene. Se neste side:
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Diagrammene viser at skyggevirkningene i liten grad gjelder boliger i nabo-
skapet.

Mht skygge for eget prosjekt blir den størst utford ring blir å lage gode ute-
plasser for egne beboere. Derfor er det aktuelt med takterrasser. Der vil sol-
forholdene bli svært gode.

Tiltakshaver.

Firma Lafton Eiendom AS vil være tiltakshaver. Sivi lingeniør Bjørn Leifsen
AS i samarbeid med SG Arkitektur vil være planlegge r. Det kan bli bruk av
underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.
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Gjeldende planer

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for kvar tal 36 avsatt til kombinert
formål forretninger/kontor, der bestemmelsene også åpner for boliger. Planen
er fra 1983 og plankartet er vist på neste side:

Da det er ønskelig å bygge høyere enn eksisterende plan tillater (6 etasjer
contra 2 etasjer), må planen for denne tomta endres etter en vanlig/fullstendig
planprosess.

Virkninger av planen.

Trafikalt vil løsningen bli å benytte eksiterende a tkomst til Sundgata, som er
moderat belastet i dag. Innkjøringen til Storgata B il AS vil fortsatt være at-
komst dit og bli bygd over.

Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart fyllmas ser, og ligger et godt
stykke unna masser av leire og kvikkleire. Området er bebygd uten at det er
oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derf or anses å være alminne-
lig gode.

Planområdet ligger ca 10-11 m over elvenivået og la ngt unna elva, og er der-
for ikke flomutsatt.

Det er ikke kjent at det skal være vernede kulturmi nner i nærområdet.

Det forventes ikke at området er spesielt verdifull t mht biologisk mangfold
eller naturkvaliteter. Til det er området for prege t av menneskelig virksomhet.
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Området har offentlige vann- og avløpssystem, og så langt en veit har disse
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbygginge ne.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fj ernvarme og vil måtte
kobles til dette nettet, selv om ny boligbebyggelse med meget lavt oppvar-
mingsbehov som regel har tvilsom nytte av fjernvarm eoppvarming.

Planen.

Innholdet i planen vil følge standard planinnhold.

Dette bør bli en detaljplan uten krav om konsekvens utredning, da tiltaket ikke
kommer inn under noen av kategoriene i Forskrift om konsekvensutredninger
(vedleggene I eller II).

De viktigste tema i denne planen anser vil være byg ningsmessig uttrykk, støy,
grønt-/lekeområder og trafikk. Graden av utredninge r vil variere.

Det vil bli utarbeidet en standard ROS-analyse.

Vi foreslår at varslingsområdet blir som kvartal 36 i eksisterende plan, samt til
midten av tilliggende gater, som er Storgata og Sun dgata. Se forslag til plan-
begrensning på neste side:
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Planloven åpner for å behandle byggesøknad og regul eringsplan parallelt. Det
kan være aktuelt i dette tilfellet.

Vi håper med dette å ha redegjort tilstrekkelig for at saken kan sendes til poli-
tisk behandling om oppstart.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

                            Referat oppstartsmøte  
 

Detaljregulering nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata  

  

 

STED: Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   29.10.2015 kl. 09.00. – 10.40 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Sindre Lafton 

 

X 

Fagkyndig Bjørn Leifsen 

 

X 

Fagkyndig Ketil Myrseth X 

Grunneier 

 

Sindre Lafton X 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Ken Ove Heiberg X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Guro Skinnes X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim X 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum X 

RK, Byplansjef Gunnar Hallsteinsen  

RK, Brann- og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Forurensning mynd.  Ingrid Strømme X 

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  

 

RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/9051-2 30117/15 L13 29.10.2015 

 

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☐ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

☒ Omtale av det planlagte prosjektet 

☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☐ Annet, spesifiser: 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  



 

 

Planområdets beliggenhet: Sentralt i Hønefoss, ved siden av Stjernegruppen og vis a vis det 

planlagte prosjektet Byporten.  

Planområdets størrelse, ca. daa: Forslagsstiller eier ca. 635 kvm. Forslagsstiller har vært i 

kontakt med alle grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med 

en felles regulering for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Det er totalt 5 grunneiere 

involvert. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i møtet. Forslagsstiller ser det ikke som 

aktuelt å ta med areal regulert til offentlig bebyggelse.  

Dagens innhold og bruk: Kvartalet har i dag eksisterende bygninger fra ulike tidsperioder.   

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Forslagsstiller/grunneier ønsker å utvikle eiendommen. Det er ei 

lita tomt, men det er mulig å etable re et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket 

(viser til reguleringsplan for Byporten og høyder der, her er det 6 etasjer med 2 

tilbaketrukket). 1. etg. med næringsareal, 2-6 boliger. Gjeldende reguleringsplan legger opp til 

felles adkomst til kvartalet fra Sundgata. Buskerud fylkeskommune ønsker ikke vinduer mot 

sin eiendom, da de ikke ønsker begrensninger på sin del av tomta. Dagens parkeringsnorm 

løses i parkeringskjeller. Storgata bil har en tinglyst rett til adkomst over forslagsstillers 

eiendom. Dette foreslås løst med gjennomkjøring under nytt bygg.  

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Senterformål 

☒ Evt. andre aktuelle bestemmelser: § 1.1.3 Lekeareal 

 

Reguleringsplaner  

☐ Planområdet er uregulert 

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: Nr 64, kvartalet 35 og 36 

☒ Tilgrensende reguleringsplaner: NR 313-02 Byporten (overlapper noe mot sør).  

 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

☐ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: 

☒ Annet, spesifiser: Mulig endring av plan for Byporten. Men foreløpig ikke mottatt 

henvendelse om oppstart her. Mulig utvikling/bygging av Kvartal 35. Videregående skole.   

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 

☐ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☐ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☐ Folkehelsemeldinga 

☐ Energi- og klimaplan 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme: Bygget blir større enn 1000 kvm og er dermed omfatta 

av tilknytningsplikta.  



 

 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☐ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.).  

☒ Møteplasser og byrom 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☐ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☐ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☐ Landbruk, jord og skog 

☐ Strandsone, vann og vassdrag 

☐ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø: Det er bygninger med verneverdi i planområdet.  

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø - og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)  

Kan være aktuelt ut fra virksomhet på naboeiendommer (verksted, bensinstasjon, 

bussgarasje). Når det er grunn for å tro at det kan være forurensning i grunnen skal det gjøres 

undersøkelser. Ved funn må det gjøres tiltak.  

☐ Radon 

☐ Skred 

☐ Flom 

 

Barn og unge 

☐ Barn og unges interesser 

☐ Skolevei 

☒ Lekearealer 

 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger 

☒ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp  

☒ Overvannshåndtering 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

 

Sosial infrastruktur 



 

 

☐ Skole  

☐ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☐ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☐ Friluftsliv 

☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse 

☐ Annet:  

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, vil være aktuelt i forbindelse med VA og fortau. 

☐ Nei 

☐ Ikke avklart 

 



 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 

og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  

☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 

private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 

fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12-14 første ledd 

☐ Mindre endring jf. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd  

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: fortetting i sentrum, estetikk og kvalitet. 

 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

 

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, omfang/byggehøyde. 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 



 

 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

Justert planavgrensning, sosi/dwg.  

 

Kunngjøring og varsling 

☐ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

☐ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 

fra kommunen skal brukes.  Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens 

nettside. 

 

12. Planavgrensning 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  

☒ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 

Forslagsstiller justerer plangrense i forhold til midtlinje vei.  

Planavgrensning bør gå til midtlinje veg både mot Storgata og Sundgata.  

 

13. Diverse innspill i møtet  

 Areal for uteopphold/lek er foreslått mot nord, på nivå med 2. etasje, med lekeutstyr 

og overdekket uteplass. I tillegg legges det opp til balkonger. Det vises til møteplasser 

og utearealer i området: Schjongslunden, Søndre park og utearealer hos Ringerike 

videregående. Det bør tas hensyn til møteplasser, benker i område hvor det er sol.  

 Kvalitet i byrom: Fortau langs Sundgata kan bidra. Viktig for bokvalitet i sentrum. 

Hva med et ekstra gebyr, som går til en pott for å utvikle felles goder i byen? 

Partnerskapsavtaler for drift og vedlikehold er også en mulighet. 

 Hvor skal kunder til næringsarealer og gjester til beboere parkere? Det er foreslått 2-3 

parkeringer foran innkjøring til øyelegen.  

 Er det mulig å legge til rette for senere utvidelse av parkeringskjeller til nabotomter 

med felles nedkjøring?  

 Hva kan prosjektet gi til området/byen? Estetikk? 

 Vann/avløp er offentlig i området.  

 Forslaget bør tas opp i arkitektforumet i kommunen.  

Etterskrift:Innspill fra Brann-  og redning. 

6 etasjer må ivareta brannvesenets krav om innsatsvei (stigebil), vannforsyning, atkomst m.m.  

Vi ønsker å presisere viktigheten av gode konsulenter på brannsiden. 

 

14. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 

til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materiale som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale.  

 

15. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

16. Prosess og samarbeid underveis 



 

 

☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  

1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 

2. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende plan 

 

 

SOSI for Byporten oversendes Leifsen. 

 

Detaljregulering for kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

 

Referent: Ken Ove Heiberg og Guro Skinnes 

Tlf: 32 11 74 48  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6457-7   Arkiv: PLN 427  

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av planarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av bolig, forretning og kontor på 

18 000 m2, hvorav 15 500 m2 bolig og 2 500 m2 forretning/service. Planområdet er regulert i 

reguleringsplan: nr. 313-02 Byporten. Bruksformål og grad av utnyttelse i forslag til ny 

regulering i tråd med gjeldende regulering, men byggehøyde og byggegrense strider med 

gjeldende regulering.  

 

Rådmannen mener forslagsstiller må avvente oppstart av planarbeid til de overordnete 

føringene i områdeplan for Hønefoss er lagt. En vedtatt områdeplan vil kunne gi helt nye 

føringer for prosjektet. Det er særlig de usikre forholdene knyttet til det framtidige 

transportsystemet i Hønefoss by som vil være avgjørende for en videre utvikling for 

byportenprosjektet. Også forhold knyttet til byggehøyder og uteområder som søkes avklart i 

overodnet plan, er relevante for dette prosjektet. 

 

Innledning  

Forslagsstillerne Minde og Ulven ønsker å fremme et forslag til ny detaljregulering for området 

som i dag utgjør detaljreguleringsplan nr. 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.13. Forslaget er et 

helt annet konsept enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til. Det planlegges et høyt tårn 

på inntil 23. etasjer, total høyde for bygget vil kunne bli ca. 70 meter, uten noen økning i 



utnyttelsegraden for området. Hovedintensjonen er å kunne etablere i hovedsak boliger med 

parkering og noe næring/forretning, samt offentlig, halvprivat og privat uteareal.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av mindre næringsvirksomhet, vaskehall, parkering, bilsalg etc. og et 

eldre hus.   

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstillers planinitiativ viser foreløpig: 169 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Området 

foreslås regulert til bolig, forretning, kontor på 18 000 m2, fordelt på forretning/service 2500 

m2 og bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg., evt. også forretning/service i 

deler av øvre kjelleretasje. Parkering vil være iht. kommunal norm. 

 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjektet som vil bli et godt synlig landemerke og en 

«innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil svare ut behovet 

for utvikling når vei og baneprosjektet står klart. Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, 

sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. Det er også ønske om en bred og åpen prosess 

for bytuviklingen, hvor innspill fra innbyggere og politikere er ønskelig. I følge skisseprosjektet 

tilføres det 4800 m2 tilbake til byen og inneholder områder for barn, butikker, parker og 

kafeer. Det oppgis at det også legges opp til grønne terrasser i prosjektet.  

 

I forhold til andre samfunnsbehov er det utfordringer knyttet til barnehagekapasitet i området, 

mens ny barneskole på Benterud har med dagens situasjon kapasitet til dette prosjektet.  

 

Området som ønskes utbygd er ca. 7068 m2 tomteareal, og består av i hovedsak av 

eiendommene, gnr/bnr 318/515, 318/90, 318/228.  

  

Forprosjekter  

Forslagsstiller har tidligere informert formannskapet om planene gjennom en 

lysbildepresentasjon.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 313-03 Byporten fra 21.02.2013. Se vedlegg 

15. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. 

Tillatt utnyttelsesgrad er BRA 18000 m2 og bebyggelsen skal ikke overstige 6 etasjer, 

inntrukket.  

 

Planer under arbeid i området 

Det startes opp et parallelt planarbeid i området i reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – 

Sundgata. I denne planen foreslås det fem etasjer med en 6. etasje inntrukket.  

 

Det er også startet opp et planarbeid med områdeplan for Hønefoss. Planprogrammet skal   

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Bjarne Minde og Alf Ulven er forslagstillere.  

Forslagsstillerne ønsket i utgangspunktet å kun regulere de aktuelle tomtearealene, mens 

rådmannen mener planavgrensningen bør ta for seg hele gjeldende reguleringsplan, for å sikre 

en hehetlig, sammenhengende og oppdatert plan for området, se vedlegg 4. Avgrensningen må 



før 1.gangs behandling vurderes slik at denne sammenfaller med planavgrensningen mot 

reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/515, 318/516, 318/90, 318/228, 318/92, 

318/93, 318/337, samt noen eiendommer knyttet til offentlig veiareal.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. Området skal sikres tilgjengelighet med gang- og 

sykkelmuligheter. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål.  

Det er tilkoplingsplikt for fjernvarme.   

 

Reguleringsplan 

Planområdet er regulert i reguleringsplan 313-01 – Byporten, vedtatt 21.02.2013. Planarbeidet 

er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse, men er i strid med 

gjeldende planer når det gjelder byggehøyde og byggegrense. 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Formelt oppstartsmøte ble avholdt 26.01.2017. 

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det er søker som 

har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 



utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Hensynet til overordnet transportsystem og helhetlig byplan for Hønefoss må avklares før 

oppstart av 427 Byporten Hønefoss kan starte. Byggehøyde og byggegrense er ikke i tråd med 

gjeldende plan og må avklares nærmere. 

 

Det pågår følgende planarbeid i området: Oppstart av 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata. 

Planene kan være i konflikt med hverandre. Konsekvenser for boliger og service i denne 

reguleringsplanen må vurderes nærmere. Dette gjelder særlig forhold knyttet til sol- og 

skyggevirkninger for bakenforliggende områder mot Sundgata. Det planlegges boliger og 

fortauscafé som vil bli berørt av forslag til plan for 427 Byporten, Hønefoss.  

Likebehandligsprinsippet vil også kunne trekkes inn her med tanke på etasjehøyder, 6 kontra 

23 etasjer.  

 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak  

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjekt som vil bli et godt synlig landemerke, et 

signalbygg, og en «innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil 

svare ut behovet for utvikling når de stor samferdselsprosjektene for vei og bane er bygget. 

Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. 

 

Det vil være behov for informasjon og høringer, dersom kommunen vedtar oppstart. I en slik 

situasjon må forhold knyttet til transport i Hønefoss sentrum utredes med hensikt å avklare 

arealbehov for transport i ytterkant av planområdet, dette må særlig høres og belyses. 

 

Planforslaget innebærer en markant endring av bygningshøyde i sentrum av Hønefoss. 

Gjeldende reguleringsplan er restriktiv med byggehøyde for å sikre solforhold mot Sundgata 

med en gradvis nedtrapping fra 6 til 4 etasjer mot gatenivå og internt i boligbebyggelsen. 

Forhold knyttet til sol og skygge må særlig høres og belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Forslag til planavgrensning tar med seg hele gjeldene reguleringsplan for å kunne oppdatere og 

avregulere denne. Areal utenfor selve byportenprosjektet planlegges videreført som i 

gjenldende reguleringsplan.  

 

Grøntstruktur  



Det anbefales at forslag til grønnstruktur med trerekke ut mot Kongensgate, slik det er lagt 

opp til i gjeldende reguleringsplan, opprettholdes. 

 

Forurensning i grunnen 

Massene i forbindelse med gravearbeid må håndteres forskriftsmessig. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Det vil gjøres vurderinger og 

eventuelle endringer i transportsystemet for å få til dette 

 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Det er innenfor gjeldende regulering avstått grunn og avtalefestet opparbeidelse av 

samferdselseformål. Se vedlegg 14. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Skisseprosjektet viser en drastisk endring av landskapsbildet i Hønefoss by. Bygget går opp til 

ca. kote 150 og bakkenivå er ca. kote 79. Ut fra dette vil det kunne bli et tårn på noe over 70 

meter, men antakelig noe mere. Tidligere utbyggingsprosjekter i Hønefoss har et lang lavere 

etasjeantall 8-9 etasjer. Til sammenligning er rådhuset fra inngangspartiet på gateplan ca. 27 

meter høyt. Dette bygget har 8. etg. En annen sammenligning er postgirobygget i Oslo (et av 

Norges høyeste bygg) som er 112 meter høyt og har 26 etg.  

 

Universell utforming 

Skisseprosjektet foreslår en langsgående mur og en «innramming» av prosjektet som vil få en 

avvisende virkning mot gatenivå. Dette grepet vil bidra til at prosjektet kommuniserer dårlig 

med gatenivå og gir en dårlig utnyttelse. Blant annet må det etableres en lengre rampe for å 

komme opp til nivået der det foreslås offentlig tilgjenglige uteområder og parker.  

 

Lekearealer 

Planen må håndtere krav om lekeareal jfr. Kommuneplanens bestemmelser. 

 

Folkehelse 

Arealene må være tilgjengelige slik at man sikrer folks mulighet til å bevege seg innenfor 

planområdet, og videre ut av området. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Planen er i tråd med prisippet om fortetting i sentrum og legger til rette for bruk av kollektiv 

og sykkeltransport.  

 

Samlet vurdering 

Forslagsstillers ønske om en revitalisering av området anses som veldig positivt. Men 

rådmannen mener planen bør avvente forslag til nye transportløsninger i Hønefoss by, og 

forholde seg til en vedtatt områdeplan som vil legge viktig føringer for en framtidig 

byutvikling. Dette gjelder også i forhold til høyder og byrom i sentrum.  



 

Gjeldende reguleringsplan har omtrent samme potenisale for antall leiligheter/næring som i det 

nye planforslaget antyder. Dette betyr at prosjektet vinner svært lite på å bygge mer i høyden. 

Rådmannen mener derfor at nødvendigheten av å bygge i høyden, må vurderes opp i mot 

Hønefoss sin målestokk og finne en mer tilpasset høyde til landskapet.   

 

Leilighetene i Kvartal 36 Storgata – Sundgata og nærliggende deler av området vil få betydelig 

mer skygge ved foreslåtte byggehøyde, og det må derfor vurderes hvor berørt disse vil bli av 

det nye Byportenprosjektet. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Skjema til oppstart, datert 28.12.2016 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 26.01.2017 

5. Foreløpig utomhusplan, leilighetsfordeling m.m. 

6. Foreløpig situasjonsplan, datert 29.12.2016 

7. Illustratsjon 1, datert 29.12.2016 

8. Illustrasjon 2, datert 29.12.2016 

9. Solstudie mars, datert 29.12.2016 

10. Solstudie mai, datert 29.12.2016 

11. Solstudie juni, datert 29.12.2016 

12. Trafikkberegning, Asplan Viak, datert 27.09.2011 

13. Grunnundersøkelser, Løvlien Georåd, datert 13.09.2007  

14. Avtale med fylkeskommunen og statens vegvesen, datert 27.02.2015 

15. Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder for areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Sendes til: Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret v/avdelingsleder
postmottak@ringerike.kommune.no

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN

Stedsnavn Byporten - Hønefoss

Gnr/bnr 318 / 7 , 515 m. fl.

Dato for utfylling 28 .12.16

Skjema er utfylt av Kritt Arkitekter AS

Gjeldende planstatus
- Kommuneplan
- R eguleringsplan

Reguleringsplan

Forslag til plantype
- Områderegulering
- Detaljregulering
- Reguleringsendring

Mindre endring
Ordinær endring

Ordinær Reguleringsendring / detaljregulering

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger)
Hovedformål og intensjoner Boligformål, parkering og forretninger / service.

Eiendommen foreslås utviklet i hh til mulighetsstudiet som
ble presentert for formannskapet i april 2016.

Dagens situasjon i området Ubebygget / næring / bolig

Omfang
Størrelse på planområde,
antall enheter o.l.

Tomteareal 7068 m2 . Regulert utnyttelse Bolig, forretning,
kontor 18 000 m2 . Forslag: Forretning/service 2500 m 2,
bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg .

Konsekvensutredning (KU)
Vurder ing og begrunnelse av
om planen faller inn under
KU - forskrifta

Eiendommen foreslås primært benyttet til boligformål , som
ikke utløser krav om KU

Konsekvenser
Positive og negative.
Aktuelle utredningstemaer.
Skal omtales selv om tiltaket
ikke utløse r krav om KU etter
forskrifta

Økt byggehøyde, endret bebyggelsesmønster ift gjeldende
regulering. Sterk øking av sentrumsnære boliger
Utredes: Solforhold, støyforhold, uteoppholdsarealer,
grunnforhold. Størrelse boliger, leilighetsfordelingsnøkkel.
Næringsformål, parkeringsanlegg for tilreisende.
Sol, skygge, trafikkøking ift na bokvartaler

Eksisterende kunnskap
Hva finnes av kartlegging?

Grunnundersøkelse, trafikkberegning, fjernvarmekart, sol - /
skyggeforhold formiddag

Eiendomsforhold Eiendommene eies av Storgaten 22 AS og Byporten 1 AS.
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Aktuelle tema for diskusjon Byggehøyder, bebyggelsesmønster, sol - /skyggeforhold,
uteoppholdsarealer, støyforhold, adkomst kjørende/gående

Forslag til plannavn Byporten

Mottaker og fakturaadresse
for gebyr for saksbehandling

Minde & Minde AS, Postboks 181 Sentrum, 3502 Hønefoss

Følgende dokumentasjon
skal legges ved
bestillingsskjemaet:

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf)
Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises
oppå gjeldende reguleringsplan.

2. Forslag til planavgrensning i sosi - format
Kan evt. ettersendes etter oppstarts møtet.

3. Annet: (skisser , flyfoto, omtale osv., listes opp: )
Tegninger skisseprosjekt
Sol - /skyggediagram
Grunnundersøkelse (regulert prosjekt)
Trafikkberegning (tidligere prosjekt)
Kart veiføring - rundkjøring
Fjernvarme
Gjeldende regulering
leilighetsfordeling
Illustrasjon forslag

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøte t
Funksjon Navn Tlf E - post
Forslagsstiller
Skal alltid møte

Bjarne Minde
Alf Ulven

90 111261
92250000

bjarne@minde - minde.com
ulven@kristiania.com

Fagkyndig
Skal alltid møte

Peter L’orange
Nina C.P. Johansen

91797230
40648934

peter@kritt.no
nina@kritt.no

Grunneier(e) *

Evt. andre

*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.
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SAK - oppstartsmøte Byporten

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 26.01.kl. 09.00.10.30 ,

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Bjarne Minde, Alf Ulven x

Fagkyndig Peter L’orange , Nina C.P. Johansen x

Grunneier Jan Torgersbråten v/ Bjarne Minde etter
avtale

x

RK, A real - og byplan , saksbehandler Ken Ove Heiberg X
RK, Areal - og byplan , medhjelper Lars Lindstøl x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim X
RK, Byggesakskontoret Knut Ivar Kollstrøm x
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther x
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten x
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud
RK, Forurensning Ingrid Strømme
RK, Teknisk forvaltning Asle Aker
Rådet for funskjonshemmede Laila Amodt x
RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser: Sol/skyggeberegning, fullmakt, grunnboring etc.

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Hønefoss sentrum, Storgata - Kongensgate
Gnr/bnr: 318/7, 515 m. fl.
Planområdets størrelse, ca . daa: 7068 m2 (tomteareal).
Dagens innhold og bruk: Ubebygget/næring, bolig.
Historikk: Bensinstasjon , verksted, parkeringsflater, vaskehall, bolighus mm.
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F orslagsstillers planinitiativ viser foreløpig : 1 6 9 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Regulert
utnyttelse Bolig, forretning, kontor 18 000 m2. Forslag: Forretning/service 2500 m2, bolig
15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg. , evt. også forretning/service i deler av
øvre kjelleretasje. Parkering iht. Kommunal norm.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Sentrumsformål
Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan: nr. 313 - 02 Byporten
T ilgrensende regulerings planer: nr - 64 - 02 Hønefoss sentrum, nr. 120 - 03 Løkka

Schjongstangen, nr. 64 - 35 - 36 kvartal 35 - 36

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området . Oppstart av k vartal 36 Storgata – Sundgata og

oppstart av områdeplan for Hønefoss (byplan) .
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse.
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt : Byggehøyde og

byggegrense .
Annet, spesifiser:

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til
Nasjonale og regionale rammer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel , spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering
Folkehelsemeldinga
Energi - og klimaplan
Konsesjonsområde for fjernvarme
Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Annet, spesifiser: Byplanarbeidet

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
Konsekvenser for sentrum
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Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) Skyggevirkning og landskapsvirkning
er spesielt viktig å vurdere fra ulike persp ektiver.

Møteplasser og byrom
Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (må nevnes)
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk beskrives og det foreligger utredninger i

eksisterende reguleringsplan for Byporten) )
Radon (sikring)
Skred
Flom

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole (Ny skole Hønefoss sør med kapasitet).
B arnehage (dårligere kapasitet)
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst Ny tt veianlegg m/ rundkjøring og busslommer ble ferdigstilt ult.

2015 . Vegvesenet har nedlagt 10 års graveforbud i rundkjøringen.
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Kollektiv forbindelse

Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger (Varierte størrelser ca. 169 stk).
Utearealer (Vurdere å senke ned til gatenivå)
Sol/skyggeanalyse (vedlagt)
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 5
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.

Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4 - 2 og KU - forskrifta §§ 2 - 5
Spesifiser § og bokstav:

Tiltaket krever kanskje planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§ 2 -

Tiltaket krever trolig ikke planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§
2 -

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?

Ja , spesifiser: Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal
overta anlegg/infrastruktur.

Nei
Ikke avklart . Kommunen har overtatt all infrastruktur som ble etablert ved bygging av nytt

veianlegg m rundkjøring inkl. tilknytning for ledninger fra tomta . Dokumentert

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøk nad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja – avhengig av politisk behandling
Nei
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Ikke avklart

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet.
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering
og plassering av kabler, rør og veier .

Kartgrunnlag
Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering jf. pbl. § 12 - 2

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12 - 14 første ledd
Mindre endring jf. pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.

9. M edvirkning
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder.
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. Uavklart i forh old til områdeplan for
Hønefoss og transportsystemet. Det foreligger imidlertid en reguleringsplan godkjent i 2013
med samme bruksformål og utnyttelsesgrad som vist i planinitiativet. Det foreligger også en
avtale mellom Kommunen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen om at partene skal ha en
positiv holdning til en utbygging for hele planområdet – se vedl egg . Forslagsstiller ber om at
Avtalen forelegges politisk utvalg som del av dokumentasjonen for behandlingen .

11. Op pstart av planarbeid

Politisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse: Se

punkt 10.
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
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Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.

12. Planavgrensning
Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende

planer, veier, tomter osv.
Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.
Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.

Avgrensni ngen bør ha med seg hele det eksisterende planområdet for Byporten. Ber om at
forslag til avgrensning ettersendes.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplaner Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både fo rslagsstiller og fagkyndig
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres
etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser.

14. Gebyrer
Forslagsstiller er gjort kjent me d kommunens betalingsreglement , som ligger på

kommunens nettside under Administrasjon Betalingssatser.

15. Prosess og samarbeid underveis
Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere ette r initiativ fra forslagsstiller . Innsendte
dokumenter er i utgangspunktet offentlige.

Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge a rbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet
1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID

Referent: Ken Ove Heiberg
Tlf: 40 80 45 14
Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no
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NOTAT
Til: Morten Løvseth
Kopi
Fra: Hans Ola Fritzen , Asplan Viak AS

Dato: 27.9 .2011

Byporten – Revidert t rafikk beregning

1 .1 Innledning
Bypo rten har tidligere vært planlagt med 2000 m2 kontor, 600 m2 handel, og 14.975 m2 boliger og med
40 0 m2 bilpleie . Dette ga en beregnet biltrafikk på ca. 780 biler på hverdager og ca. 700 biler ÅDT til - fra
planområdet.

Byporten planlegges nå utbygget med 14. 100 m2 boliger og 2 00 m2 handel . Ettersom arealet for handel
er lite, og mindre attraktivt for dagligvarebutikker, er der her regnet handel andre varer. Trafikkø k ningen
til fra Byporten er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag genererer utbyggingen
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel vil bli benyttet til fra Byporte n
Reisemønster - hvordan fordeler de nye reisende seg på gatene rundt Byporten

1 .2 Trafikkgenerering og reisemiddelfordeling

Turproduksjonen til - fra kontor, handel og boliger på Byporten er beregnet med følgende:

Boliger - 9,2 personturer pr 100 m2

Handel andre varer - 60 personturer pr 100 m2

Turproduksjonen for bolig er hentet fra PROSAM – rapport 152 RVU Oslo og Akershus. For Byporten er
det regnet med 2,9 personer pr 100 m2.

Bilandel og bilbelegg på reiser til - fra Byporten er anslått til følgende.

Bosatt e - 50 %, 1,3 pers pr bil
Handel - 5 0 %, 1,3 pers pr bil

For b osatte i Ytre Oslo er bilandelen 53 % og gang - /sykkelandelen 30 % (PROSAM - rapport 152 ) .

1 .3 Tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet

Byportenkvartalet har tidligere vært brukt til blandet virk somhet, med hovedvekt på bilsalg, verksted og
bensinstasjon .

Bilsalg - 1.100 m2, ca . 7 ansatte
Bilverksted - 1.250 m2, ca . 20 ansatte
Bensinstasjon - 250 m2, ca . 8 ansatte, med stort besøk
2 boliger - 200 m2

Fysioterapi - 90 m2, ca . 3 ansatte

Figuren nedenfor viser beregning av tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet på virkedager (VDT) og for
årsdøgn (ÅDT).
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Figur 1 . Beregning av tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet.

Tidligere trafikk til - fra Byportenkvarta let er beregnet til 4 68 biler på hverdager , 41 2 biler ÅDT og 64 biler
til - fra området i dimensjonerende ettermiddagstime.

1 .4 Trafikk til - fra Byporten med planlagt utbygging

Trafikken til - fra Byporten er beregnet til 1. 3 89 personturer på virkedager , 1. 2 69 på boliger og 12 0 på
handel . Figuren nedenfor viser beregning av fremtidig trafikk til - fra Byporten, med planlagt utnyttelse
med kontor, handel, bilpleie og boliger.

Figur 2 Beregnet trafikk til - fra Byporten på virkedager og på årsdøgn

Biltrafikken til - f ra Byporten er beregnet til 534 biler på hverdager, 5 00 biler ÅDT og 74 biler i ettermi d-
dagstime . Dette er 64 biler mer på hverdager og 10 biler mer i ettermiddagstimen enn med tidligere
virksomhet på eiendommen.

1 .5 Trafikkvekst i rundkjøringen

H verdags traf ikken til - fra Byporten er a n slått å fordele seg som følger på gatene rundt planområdet .

Osloveien - 134 biler - 25 %
Storgata nord - 134 biler - 25 %
Kon gens gate - 187 biler - 35 %
Schjongs gate - 27 biler - 5 %
Sundgata øst - 27 biler - 5 %
S undgata vest - 27 biler - 5 %

K rysset Osloveien – Storgata – Owrens gate får en trafikkvekst fra Byporten på 17 biler på hverdager
(64 biler x 25 %) og 2 biler i ettermiddagstimen , i forhold til tidligere utnyttelse av eiendo m men . Dette gir
en trafi kkvekst i dette krysset på 0,1 % på hverdager.

P rognosen for generell trafikkvekst i Buskerud for de neste 10 årene er til sammenligning 12,7 %, som
gir en trafikkvekst i rundkjøringen på 2.120 biler på hverdager.





























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-25   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at Kristin Remme ikke har 

sin folkeregistrerte adresse på Raa gård, og at vilkår om boplikt dermed ikke er oppfylt. 

Vilkåret om boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen, og anses å være et vilkår av vesentlig betydning. Vilkåret om boplikt 

anses å være vesentlig overskredet.  

 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 16 trekkes konsesjonen på Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 og 

gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i Hole 

kommune, tilbake. Kristin Remme gis en frist på 3 måneder til å overdra 

landbrukseiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

3. Ved overskridelse av fristen vil Fylkesmannen i Buskerud bli underrettet, og 

eiendommen kan uten videre varsel bli solgt etter reglene om tvangssalg, jf. 

konsesjonsloven § 19. 

 

  

Sammendrag 

Kristin Remme fikk konsesjon på landbrukseiendommen Raa i 2011, med vilkår om personlig 

boplikt og at hun måtte flytte til eiendommen innen ett år. Remme har etter dette fått flere 

utsettelser på boplikten. Da HMA behandlet saken i august 2016 ble det gitt en ny frist på en 

måned. Etter at dette vedtaket ble påklaget, opprettholdt HMA sitt vedtak, og det ble ikke gitt 

utsatt iverksetting. Remme har ikke meldt flytting til eiendommen og har dermed ikke oppfyllt 

vilkåret for konsesjon. Rådmannen mener at konsesjonen må trekkes tilbake og at det må 

settes vilkår om at Kristin Remme innen 3 måneder overdrar eiendommen til noen som kan få 

konsesjon eller som ikke trenger å søke konsesjon. 

 

Beskrivelse av saken 

Det vises til vedlagte saksfremlegg og protokoller i HMA saker 70/16 og 94/16 for detaljert 

bakgrunn i saken. Her følger en kort, punktvis oppsummering av sakens viktigste/nye 

momenter: 

1. Kristin Remme innvilges konsesjon på Raa gård 11.04.2011 i HMA sak 48/11. Det gis 

vilkår om personlig boplikt med innflytting innen ett år. (Vedlegg 1) 



- 

2. Remme søker gjentatte ganger om utsettelse på boplikt p.g.a. odelstvist. 

Landbrukskontoret ba i februar 2016 Remme om å søke konsesjon da siste frist for 

tilflytting for lengst har gått ut, og hun fremdeles ikke ønsket å tilflytte eiendommen. 

3. HMA behandlet ny søknad om konsesjon den 22.08.2016 i sak 70/16, og Remme får på 

nytt innvilget konsesjon, denne gangen med vilkår om tilflytting innen 1 måned. 

Grunnen til den korte fristen var at boplikten etter mer enn 5 år fremdeles ikke var 

oppfylt, og at odelstvisten, som var grunnlaget for tidligere utsettelse på boplikten, var 

avsluttet. (Vedlegg 2 og 3) 

4. Saken ble påklaget den 15.09.2016 med begrunnelse om at Remme hadde søkt om 

flytting av kommunegrensen, og ønsket at boplikten utsettes til saken er ferdig 

behandlet hos Fylkesmannen. 

5. HMA behandlet klagesaken den 07.11.2016 i sak 94/16, og opprettholdt vedtaket i sak 

70/16, da søknad om flytting av kommunegrensen ikke anses å ha betydning for 

konsesjonssaken og boplikten. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting av vedtaket i sak 

70/16. Saken ligger nå hos Fylkesmannen. FMBU har foreløpig ikke behandlet klagen 

eller gitt utsatt iverksetting av kommunens vedtak. (Vedlegg 4 og 5) 

6. Landbrukskontoret sendte 03.01.2016 varsel til Remme om at boplikten ikke var 

oppfylt, og at kommunen kan trekke tilbake konsesjonen hvis vilkår av vesentlig 

betydning ikke oppfylles. Det ble gitt frist på 10 dager for uttalelse. (Vedlegg 6) 

7. I brev av 13.01.2017 ber Remme om utsatt iverksetting av vedtaket i sak 70/16. 

(Vedlegg 7) 

8. Landbrukskontoret underretter Remme i brev av 02.03.2017 om at HMA allerede har 

tatt stilling til spørsmålet om utsatt iverksetting i sak 94/16, og at det ikke er aktuelt å 

ta opp dette spørsmålet på ny.  I brevet går det også fram at det vil bli laget en politisk 

sak med innstilling om å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake. (Vedlegg 8) 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt, og hvilke 

virkemidler som kan tas i bruk hvis vilkår gitt i vedtak ikke oppfylles. Det følger av 

konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum, at kommunen skal føre kontroll med at vilkår 

som er satt for konsesjon blir overholdt.§ 16 fastsetter at konsesjonen kan trekkes tilbake hvis 

det foreligger brudd på vilkår av vesentlig betydning, og at det skal settes en frist for 

overdragelse. Hvis denne fristen overskrides kan Fylkesmannen uten varsel la eiendommen 

selge gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg (jf. § 19). 

  

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11.  

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

Klagesaksbehandling HMA, 07.11.2016 i sak 94/16. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I Ringerike kommune er det politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle vilkår 



- 

om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, må 

virkemidlene i konsesjonsloven følges. (Vedlegg 9) 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Dersom HMA ønsker å gi en ytterligere utsettelse på boplikten så kan forslag til vedtak være 

følgende: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på eiendommen 

Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i 

Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på eiendommen innen 1 

måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i sammenheng.  

 

Rådmannens vurdering 

Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa gård i Ringerike kommune i 11.04.2011. 

Det er nå mer enn 6 år siden. Siden dette vedtaket har det blitt gitt utsettelser på boplikten flere 

ganger, og det ble innvilget konsesjon på eiendommen igjen den 22.08.2016 med ny 

innflyttingsfrist. Dette vedtaket ble opprettholdt den 07.11.2016 etter at Remme klaget på 

vedtaket. Kommunen tok samtidig stilling til om det skulle gis utsatt iverksetting av vedtak i 

sak 70/16. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting. Klagesaken ble oversendt Fylkesmannen i 

Buskerud den 09.11.2016. Fylkesmannen har fremdeles ikke behandlet klagen, ei heller gitt 

utsatt iverksetting av vedtak i sak 70/16. Dette betyr at Ringerike kommune må følge opp 

vedtaket i sak 70/16. 

 

Landbrukskontoret har gitt de nødvendige advarsler og informasjon om hvilke konsekvenser 

det kan få hvis boplikten ikke overholdes. Rådmannen kan på nåværende tidspunkt ikke se at 

det er noen planer om tilflytting til Raa gård. Tvert imot har Remme nylig byttet folkeregistrert 

adresse til Hagahaugveien 14 i Hole kommune. 

 

Vilkåret om personlig boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen. Slik Rådmannen ser det har vilkår av vesentlig betydning blitt vesentlig overtrådt, 

og det er derfor grunnlag og hjemmel for å trekke konsesjonen tilbake jf. konsesjonsloven § 

16. Det påpekes at kommunen har politisk vedtatte prinsipper og retningslinjer om boplikt på 

landbrukseiendom som også fastsetter at virkemidlene i konsesjonsloven skal følges dersom 

eier ikke ønsker å tilflytte eiendommen hvis det vurderes at det ikke finnes grunnlag for å gi 

fritak fra boplikten. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte, mener Rådmannen at konsesjonen på Raa gård må trekkes 

tilbake, og at det settes vilkår om at Kristin Remme innen 3 måneder må overdra eiendommen 

til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger å søke konsesjon. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

3. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 70/16 

4. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

5. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 

94/16 

6. Varsel om brudd på konsesjonsvilkår, brev av 03.01.2017 



- 

7. Klage/anke fra Kristin Remme på varselbrev, datert 13.01.2017 

8. Varselbrev om videre saksgang, datert 02.03.2017 

9. Prinsipper og retningslinjer: Boplikt på eiendommer, HMA sak 15/12 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/672-4  Arkiv: LBR 4/1  

 

Sak: 48/11 

 

GNR.4/1 - SØKNAD OM KONSESJON SØKER: KRISTIN REMME 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike kommune 

konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, bnr 1 og gnr. 

9, bnr. 5 i Ringerike, og gnr. 185, bnr. 3 og 6 i Hole kommune. 

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.04.2011: 

 

Forslag fra Asbjørn Holth (Ap): 

 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike 

kommune konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, 

bnr 1 og gnr. 9, bnr. 5 i Ringerike, og gnr. 185, bnr. 3 og 6 i Hole kommune. 

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Holths forslag, ble Holths forslag 

vedtatt med 8 mot 1 stemme. Kihle Gravermoen stemte i mot. 

 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-12   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 

og gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristin Remme fikk innvilget konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1 i Ringerike, den 

11.04.2011. Det ble i vedtaket stilt krav om personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen ett 

år etter overdragelse. På grunn av en odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på 

denne fristen to ganger. Den siste fristen er nå vesentlig overskredet. Remme søker nå 

konsesjon på nytt fordi hun fremdeles ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Grunnet at 

odelssaken er avsluttet, og at vilkåret om personlig boplikt allerede er overskredet, gir 

rådmannen innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt med tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kristin Remme søker konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1. Det søkes konsesjon fordi 

hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått konsesjon på eiendommen 

med krav om personlig boplikt. 

 

Bebygde eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller 

har mer 500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller 



upersonlig. I «prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 

06.02.2012 av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det i pkt. 

4 frem at på eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, 

og/eller 2000 dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. 

 

I følge Konsesjonsloven er boplikten først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte 

adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike, og gnr/bnr 185/3 og 

185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet, og 

driftssenteret med tunet til gården ligger her. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart 

et totalareal på 1219 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrka mark og 862 dekar produktiv skog. 

Eiendommen utløser dermed krav om personlig boplikt. Eiendommen er bebygd med bl.a. 

våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrkede arealene er leid ut, men Remme har 

drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 

 

Det har vært en odelstvist på eiendommen siden 2011. Saken ble løst ved forlik i Borgarting 

lagmannsrett den 07.06.2016. Vilkårene for forliket er oppfylt, og partene hevet saken den 

11.07.2016. Kristin Remme blir sittende på eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme søkte konsesjon på erverv av eiendommen Raa i 2011. Søker opplyste i 

søknaden at hun forpliktet seg til å flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 

minst 5 år sammenhengende. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet 

søknaden 11.04.2011 i sak 48/11, og innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt 

med frist på tilflytting innen ett år. 

 

I brev datert 20.04.2012 søkte Remme utsettelse på boplikten. Søknaden ble begrunnet med 

at det hadde oppstått en odelssak på eiendommen, og usikkerhet knyttet til utfallet av saken 

gjorde at hun ønsket ett års utsettelse på tilflytting til eiendommen. I brev av 02.05.2012 

innvilget landbrukskontoret ett års utsettelse på vilkåret om personlig boplikt fram til 

04.05.2013. 

 

I brev av 01.07.2013, to måneder etter frist for tilflytting, ber landbrukskontoret om en 

redegjørelse i saken. I brev datert 19.07.2013 søkte Remme på nytt om utsettelse på 

boplikten. I brevet uttrykkes et ønske om å tilflytte eiendommen, men at den pågående 

odelssaken hindrer dette. Det blir opplyst at odelssaken skal opp i Lagmannsretten i 

desember samme år. I vedtak datert 11.10.2013 innvilget landbrukskontoret på nytt 

utsettelse på boplikten, denne gangen frem til 31.10.2014. 

 

En stikkprøvekontroll i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd ble utført den 

17.02.2014. Slike kontroller foregår hvert år på gårdsbruket til 5 % av foretakene som søker 

produksjonstilskudd. Landbrukskontorets representant oppfattet at Remme med familie 

bodde på eiendommen på dette tidspunktet. 

 

Ved en rutinesjekk utført i januar 2016 ble det oppdaget at Kristin Remme hadde sin 

folkeregistrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole kommune. Hun har vært registrert på denne 

adressen siden 10.07.2014. Hun har altså ikke vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed 

ikke overholdt tilflyttingsfristen i landbrukskontorets siste vedtak. 



 

I brev av 11.02.2016 gjør landbrukskontoret Kristin Remme oppmerksom på overskridelse 

av konsesjonsvilkårene og plikten om å melde flytting jf. Folkeregisterloven, og ber om en 

tilbakemelding om saken. 

 

I brev datert 22.02.2016 søker Kristin Remme for tredje gang utsettelse på boplikten på Raa 

gård. Søknaden begrunnes med pågående odelssak som ennå ikke er avgjort. I brevet skriver 

Remme at familien det meste av tiden oppholder seg på Raa gård, men at de har sin 

registrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole. Hun søker om utsettelse på boplikten fram til 

saken er avgjort i Lagmannsretten. Det opplyses at saken skal opp juni 2016. 

 

Remme blir den 29.02.2016 via e-post gjort oppmerksom på at det ikke kan søkes om 

utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. 

Da vi ikke mottok slikt skjema, ble Kristin Remme på nytt meddelt i brev av 12.04.2016 at 

det måtte søkes konsesjon på eiendommen. Skjema ble vedlagt. Det ble også bedt om en 

redegjørelse i forhold til fysisk og registrert adresse. Det ble gitt en frist om å søke 

konsesjon til 14.05.2016. 

 

Søknad om konsesjon ble mottatt 13.05.2016. I søknaden opplyser Remme at det søkes 

konsesjon fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner 

til at det ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt fram til odelssaken er avsluttet. Pågående 

odelssak har ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å 

måtte bytte kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med ungdomsskolen. 

 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 

 Trolig kommunesammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at 

«problemet løser seg selv». 

 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. Dette er områder 

med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det 

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er vesentlig overskredet, og ikke 

vil innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 



Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås søknad om konsesjon til Kristin Remme 

på eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1. På denne bakgrunn fastsettes med hjemmel i lovens § 18 

en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon 

eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og minner om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis ikke utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis det er slik at 

erverver av en landbrukseiendom likevel ikke ønsker eller kan oppfylle boplikten, kan 

konsesjonen trekkes tilbake, og eiendommen avhendes til noen som kan/vil bosette seg på 

eiendommen (jf. konsesjonsloven § 16 og rundskriv M-2/2009). 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle 

vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig 

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristin Remme fikk innvilget 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2011, og har fått innvilget utsettelse på 

boplikten to ganger i etterkant. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun 

ønsker en ytterligere utsettelse på boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på 

momentene i lovens § 9, da vurderingen er den samme som i opprinnelig vedtak, men vil 

påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet 

til helhetlig ressursforvaltning. 

 



Det kommer ikke tydelig fram av konsesjonssøknaden hvor lang utsettelse på boplikten det 

søkes om. Det opplyses i første omgang at det søkes om å utsette boplikten til odelssaken er 

avsluttet, men også at søker ønsker at barna skal fullføre skolegang i Hole. Det fremsettes 

også flere påstander angående konsesjon og boplikt som rådmannen mener det er nødvendig 

å svare på. 

 

 Det søkes om utsatt boplikt til pågående odelssak er avsluttet. Saken ble hevet den 

11.07.2016. Saken er altså avsluttet, og det er dermed ikke noe grunnlag for å gi 

utsatt boplikt med bakgrunn i odelssaken. 

 Søker skriver at hun ønsker at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med 

ungdomsskolen. Dette er en sak som ligger utenfor konsesjonsspørsmålet, og som 

eventuelt må søkes om på andre måter. Rådmannen kan ikke se at dette er relevant 

for behandling av konsesjonssøknaden eller boplikten på Raa gård. Rådmannen vil 

også påpeke at det er frivillig å kjøpe eiendom med boplikt i Ringerike, og at det 

vanligvis er slik at barn i skolealder sogner til skole i hjemkommunen. 

 Remme viser i søknaden til at flere kommuner opphevet boplikt i 2015, og at flere 

kommuner er på vei til å slette boplikten. Denne påstanden beror nok på en 

misforståelse. Det er riktig at flere kommuner har opphevet nedsatt 

konsesjonsgrense, som innebærer at også mindre boligeiendommer har boplikt (jf. 

Konsesjonsloven § 7). Nedsatt konsesjonsgrense er et virkemiddel særlig i 

kommuner som har utfordringer med at eiendommer som bør bli benyttet som 

helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense. 

 Remme påstår at ved en kommunesammenslåing vil problemet løse seg selv. 

Rådmannen er usikker på hva som menes her, men boplikten er knyttet til 

eiendommen, ikke kommunen. Boplikten på Raa gård ville fremdeles ikke vært 

oppfylt selv om hennes adresse i Selteveien og Raa gård ble en del av en felles 

storkommune. 

 Det argumenteres for at boplikten kan gjøres upersonlig frem til odelssaken er løst. 

Ringerike kommunes retningslinjer for boplikt tilsier at Raa gård er av en slik 

størrelse at det skal stilles vilkår om personlig boplikt. Rådmannen kan ikke se at det 

er grunnlag for å fravike retningslinjene. 

 

Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa, 

gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 

utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet 

med over 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for 

at Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.  

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er vesentlig overskredet, og 

at det kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at eiendommen tilflyttes snarest, og 

senest innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak. Det vil ikke bli gitt ytterligere 

utsettelse på boplikten.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Kart 

3. Kopi av tidligere søknad 

4. Kjøpekontrakt 



5. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-14  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 70/16 

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og 

gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Anders Braatens (Sp) forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-18   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård 

Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til 

klage fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse 

angående søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 70/16 – Konsesjon og boplikt på Raa gård, 

behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 22.08.2016, for bakgrunn i 

saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristin Remme et konsesjonsvedtak med 1 måneds frist for 

tilflytting til Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 21.09.2016 en klage fra 

Kristin Remme på dette vedtaket. I klagebrevet påstås det at det manglet vesentlige 

opplysninger da HMA fattet sitt vedtak om konsesjon og boplikt. Klagen er begrunnet med at 

Remme har søkt Fylkesmannen i Buskerud om grenseflytting, og ønsker at Raa gård blir en 

del av Hole kommune. Hun ønsker at boplikten blir utsatt til Fylkesmannen har behandlet 

søknaden om grenseflytting. Det trekkes spesielt fram problematikk av kommunebytte i 

forhold til skole- og barnehageplass. 

 

Fylkesmannen har i brev datert 16.08.2016 bedt de berørte kommunene om å uttale seg i 

forhold til om søknaden om grenseflytting bør utredes. Ringerike uttalte seg om saken 

31.08.2016, og anbefalte at saken ikke utredes. Hole kommune har anbefalt utredning.  

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

 

Rådmannens vurdering 

I sin klage mener Remme at politikerne manglet vesentlig informasjon da vedtak om 

konsesjon og boplikt ble fattet 22.08.2016. Dette avviser rådmannen. Både rådmann og 

politikere var kjent med at Kristin Remme hadde søkt Fylkesmannen i Buskerud om 

grenseflytting. Rådmannen mente altså at disse opplysningene ikke hadde relevans for 

konsesjonssaken da saken var oppe i HMA.  

 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 70/16 og gi Remme ytterligere utsettelse på boplikten. Boplikten er knyttet til 

eiendommen, og det er ikke relevant hvor kommunegrensen går. Rådmannen forholder seg til 

dagens kommunegrense, og Ringerike kommune anbefaler heller ikke at Remmes søknad om 

grenseflytting utredes (jf. vedlegg 6). Det understrekes at rådmannen mener at 

konsesjonssaken og grenseflyttingssaken er to separate saker som bør behandles uavhengig 

av hverandre.  

 

I forhold til Remmes barns skole- og barnehagetilhørighet, anser rådmannen at heller ikke 

dette har relevans for konsesjonssaken.  

 

I klagebrevet skriver Remme at hensikten med klagen er å utsette boplikten til søknaden om 

grenseflytting er ferdig behandlet av Fylkesmannen i Buskerud. Rådmannen forstår anførselen 

dithen at det anmodes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Rådmannen viser i saksfremlegget til sak 70/16, hvor det fremgår at saken anses å være av 

prinsipiell karakter, og at Ringerike kommune har politisk vedtatte prinsipper i forhold til 

boplikt for å sikre likebehandling og forutsigbarhet for kommunens innbyggere. 

Utgangspunktet er at virkningsdatoen av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunktet 

vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Klage over vedtaket eller søknad om å 

flytte kommunegrensen er ikke til hinder for gjennomføringen med mindre underinstans eller 

overinstans gir utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting i en sak som denne kan gi uheldige 

signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne bopliktprinsipper. Rådmannen mener 

derfor at interessen det offentlige har ved at vedtak i sak 70/16 om konsesjon og boplikt 

gjennomføres straks, veier tyngre enn interessen klageren (Remme) har av utsatt iverksetting. 

Rådmannen vurderer det slik at en gjennomføring av vedtaket om tilflytting til gården ikke vil 

føre til uopprettelig skade for klager. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 70/16.  

 

Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt 

4. FM brev 16.08.16 

5. Vedlegg til FM brev – søknad om grenseflytting 



6. Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole 

kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-20  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 94/16 

 

Saksprotokoll - Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 

4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående 

søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Kristin Remme   

Selteveien 71 A 

 

3512 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/914-22 176/17 GNR 4/1  03.01.2017 

 

BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR 

GNR/BNR 4/1 - KRISTIN REMME 

 

I sak 70/16 ble du innvilget konsesjon på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1, med betingelse 

om tilflytting av eiendommen senest innen 1 måned. Dette vedtaket ble fattet med bakgrunn av 

at vilkår om personlig boplikt i tidligere konsesjonsvedtak fra 2011 ikke var oppfylt av søker. 

Vedtak i sak 70/16 ble påklaget, og kommunen opprettholdt sitt vedtak i sak 94/16. Det ble 

ikke gitt utsatt iverksetting. 

 

I følge Folkeregisteret har du fortsatt din adresse i Selteveien 71 A. Vilkårene i vedtaket i sak 

70/16 anses derfor som ikke oppfylt.  

 

Virkningen av at fastsatte konsesjonsvilkår av vesentlig betydning blir overtrådt, er at 

kommunen må vurdere om det er grunnlag for å trekke konsesjonen tilbake, jf. konsesjonsloven 

§ 16. Dersom konsesjonen trekkes tilbake, vil det bli satt en frist for å sørge for at eiendommen 

blir overdratt til noen som lovlig kan erverve den.  

 

Hvis du allerede har meldt flytting til Raa gård, eller du i løpet av de nærmeste dagene vil melde 

flytting, ber vi om at du gir tilbakemelding om dette. Nødvendig dokumentasjon må da 

framvises. Vi ber om tilbakemelding innen 10 dager. 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

 

Lisa Helgesson 

rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



La n d bru kskontoret

Ringerike og Hole

v/Eiliv Kornkveen

Postboks L23

3502 Hønefoss

Hole 13.01.20L7

Klage/anke på deres bred av 03. januar 20L7, saksnr. L6l9t4-22

Etter samtale med Ringerike og Hole Landbrukskontor v/Kornkveen og Fylkesmannen i

Buskerud vf Haug, sender jeg denne forklaring som svar på deres brev av 03. januar 2OL7 .

Så lenge jeg har en anke inne til behandling av grensejustering hos Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, tok jeg det som en selvfølge at vedtaket ikke trådte i kraft før
den endelige avgjørelsen kom fra departementet.

Jeg ber Landbrukskontoret i Ringerike og Hole om at det blir gitt utsatt iverksettelse av

vedtaket om tilflytting til grensejusteringssaken er avgjort i Kommunal- og

mod ern iseri n gsdepartementet.

Videre kan jeg meddele at jeg elektronisk har meldt inn adresseforandring til folkeregistret
den 0L. november 201.6. Forklaring og fremvisning av dokumentasjon datert 22.I2.20t6
stillet til Folkeregistret ble vist frem på Landbrukskontoret til Kornkveen ved oppmøte etter
mottatt brev.

Jeg håper det lar seg gjøre å vise skjønn i denne saken, da vi fortsatt håper på positivt svar

vedrørende vår søknad om grensejustering. Det har stor praktisk betydning for oss at saken

kan bero til svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreligger.

Med hilsen

o
S\sS\S-

Dokid:
1 7005386
(16/91 4-23)
Klage/anke

Kristin Rem



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Kristin Remme   

Selteveien 71 A 

 

3512 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/914-24 7111/17 GNR 4/1  02.03.2017 

 

BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR - VIDERE SAKSGANG 

GNR/BNR 4/1 

 

Det vises til ditt brev av 13.01.2017, samt varsel om brudd på konsesjonsvilkår datert 

03.01.2017. 

 

Som svar på kommunens varselbrev viser du til at du har anket behandling av grensejustering til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og dermed tar det som en selvfølgelighet 

at vedtak om boplikt på Raa gård ikke vil trå i kraft før avgjørelse fra KMD. Du ber om at det 

gis utsatt iverksetting på vedtak om tilflytting. 

 

Vi viser til klagesak 94/16 behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

07.11.2016, hvor kommunen opprettholder sitt opprinnelige vedtak om konsesjon med vilkår 

om tilflytting innen en måned. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting av vedtak i sak 70/16. Saken 

ble oversendt til Fylkesmannen i Buskerud. 

 

I saksfremlegget til HMA sak 94/16 kommer det tydelig fram at det anses at 

grenseflyttingssaken og konsesjonssaken må behandles separat, og at din søknad om 

grenseflytting ikke har relevans for konsesjonssaken. Det ble også redegjort for hvorfor det 

ikke gis utsatt iverksetting av vedtak i sak 70/16. 

 

Din anmodning om utsatt iverksetting er dermed allerede behandlet i HMA sak 94/16, og vil 

ikke bli tatt stilling til på nytt. Fylkesmannen i Buskerud har heller ikke på nåværende tidspunkt 

gitt utsatt iverksetting. 

 

Du påpeker i ditt brev at det er meldt flytting til folkeregisteret, og at dokumentasjon er vist 

avdelingsleder på landbrukskontoret. Dette kan vi bekrefte, men da det er meldt flytting til 

annen adresse enn til Raa gård i Ringerike kommune, har ikke dette relevans for saken, og 

konsesjonsvilkår om tilflytting til gården er fremdeles ikke oppfylt. 

 

I vårt varselbrev av 03.01.2017 står: 

Virkningen av at fastsatte konsesjonsvilkår av vesentlig betydning blir overtrådt, er at 

kommunen må vurdere om det er grunnlag for å trekke konsesjonen tilbake, jf. 

konsesjonsloven § 16. Dersom konsesjonen trekkes tilbake, vil det bli satt en frist for å sørge 

for at eiendommen blir overdratt til noen som lovlig kan erverve den. 
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Det anses at vilkår om boplikt er et vilkår av vesentlig betydning, og at vilkåret er vesentlig 

overtrådt, jf. også saksfremlegg i sak 70/16. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte vil saken bli lagt fram for politisk behandling, og det vil innstilles 

på å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake. 

 

Vi ber deg straks melde fra hvis du har din folkeregistrerte adresse på Raa gård. 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Lisa Helgesson 

rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 12/247-2  Arkiv: V63 &00  

 

Sak: 15/12 

 

PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER : BOPLIKT PÅ LANDBRUKSEIENDOM  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det er ikke krav om boplikt på eiendommer hvor det ikke finnes bebyggelse som har 

vært eller er i bruk som helårsbolig. Selv om huset aldri har vært i bruk som 

helårsbolig, vil det allikevel oppstå boplikt hvis huset er tillatt oppført som bolighus 

eller eiendommen har bolighus under oppføring. Dersom bebyggelsen er ubrukelig som 

bolig pga. alder eller forfall (i kommunens eiendomsskattetakst angitt som 

«framskredet forfall» eller «rivningsobjekt») vil det ikke være boplikt på eiendommen. 

 

2. Eiendommer med 25 dekar - 50 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller mindre 

enn 1 000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt. Hvis særlige grunner foreligger 

kan det vurderes å gi varig fritak fra boplikten.  

 

3. Eiendommer med 50 dekar - 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller 1000 

dekar - 2000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  

 

4. Eiendommer større enn 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller større enn 

2000 dekar produktiv skog: personlig boplikt. Dersom eier ikke har ønske om å 

oppfylle boplikten, og kommunen vurderer at det ikke finnes grunnlag for å gi fritak fra 

krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

5. Med upersonlig boplikt menes: eiendommen skal være bebodd, men at boplikten kan 

oppfylles av andre enn eier. Dersom det kreves upersonlig boplikt bør det stilles krav 

om fast bosetting (helårsbosetting). Boplikten oppfylles ved at bolighuset på 

eiendommen leies ut i den perioden eier selv ikke bor på eiendommen. 

 

6. For ektefeller/samboere som erverver en landbrukseiendom, mens de samtidig er bosatt 

på en annen landbrukseiendom i kommunen, kan boplikten vurderes å være upersonlig 

såfremt eiendommen blir bebodd i den perioden eier ikke selv bor på eiendommen og 

jord- og skogbruksarealet på eiendommene drives som én driftsenhet. 

 
 



Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.2012: 

 

Rådmannen endret sitt forslag til å lyde: 

 

Det vil være krav om personlig boplikt på eiendommer som har et fulldyrka areal på mer enn 

25 dekar og/eller 500 dekar produktiv skog. I Ringerike kommune kan det etter en konkret og 

individuell vurdering i den enkelte sak gjøres unntak dersom følgende: 

 

1. Det er ikke krav om boplikt på eiendommer hvor det ikke finnes bebyggelse som har 

vært eller er i bruk som helårsbolig. Selv om huset aldri har vært i bruk som 

helårsbolig, vil det allikevel oppstå boplikt hvis huset er tillatt oppført som bolighus 

eller eiendommen har bolighus under oppføring. Dersom bebyggelsen er ubrukelig 

som bolig pga. alder eller forfall (i kommunens eiendomsskattetakst angitt som 

«framskredet forfall» eller «rivningsobjekt») vil det ikke være boplikt på eiendommen. 

2. Eiendommer med 25 dekar - 50 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller mindre 

enn 1 000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  

Hvis særlige grunner foreligger kan det vurderes å gi varig fritak fra boplikten.  

3. Eiendommer med 50 dekar - 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller 1000 

dekar - 2000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  

4. Eiendommer større enn 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller større enn 

2000 dekar produktiv skog: personlig boplikt. Dersom eier ikke har ønske om å 

oppfylle boplikten, og kommunen vurderer at det ikke finnes grunnlag for å gi fritak 

fra krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

5. Med upersonlig boplikt menes: eiendommen skal være bebodd, men at boplikten kan 

oppfylles av andre enn eier. Dersom det kreves upersonlig boplikt bør det stilles krav 

om fast bosetting (helårsbosetting). Boplikten oppfylles ved at bolighuset på 

eiendommen leies ut i den perioden eier selv ikke bor på eiendommen. 

Nytt punkt 

6. For ektefeller/samboere som erverver en landbrukseiendom, mens de samtidig er 

bosatt på en annen landbrukseiendom i kommunen, kan boplikten vurderes å være 

upersonlig såfremt eiendommen blir bebodd i den perioden eier ikke selv bor på 

eiendommen og jord- og skogbruksarealet på eiendommene drives som én driftsenhet. 

Nytt punkt 

7. Administrasjonen gir uttalelser og fatter vedtak i saker etter Konsesjonsloven i tråd 

med gjeldende delegeringsreglement. 

Forslag fra Steinar Larsen (Ap): ”Punkt 7 strykes”. 

Forslag fra Lise Kihle Gravermoen (Sp) ”Saken utsettes”, 

 

 

 

 

 

 

 



Avstemming: 

 

Utsettelsesforslag fikk 1 stemme og falt. 

 

Larsens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens endringsforslag, punkt 1 – 6,  ble vedtatt mot 1 stemme.  

 

L. Kihle Gravermoen stemte i mot.  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5610-19   Arkiv: GNR 55/19  

 

Gnr/bnr 55/19 - Veksal - Klage på nytt anlegg - basestasjon for 

telekommunikasjon  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra 

Technogarden Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i sak 

13/17, til delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboer ved Dan Larsen tilsier at 

vedtak i sak 13/17 bør endres. 

2. Ringerike kommunes vedtak i sak 13/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Dan Larsen, Odins vei 13, 3518 HØNEFOSS 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klage fra naboer ikke tas til følge. Saken blir deretter å sende til 

Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises til saksfremlegg og protokoll til sak 13/17, behandlet i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017, hvor rådmannen blant annet skrev 

følgende "Det er søkt dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 11 og gjeldende 

arealformål. Det er også søkt om tillatelse til etablering av basestasjon, stolpe på 8 m og 

utstyrsskap, for mobiltelefoni".  



Ved nabovarsling av tiltaket kom det en enkelt merknad og felles merknader signert av til 

sammen 27 beboere og hjemmelshavere i Odins Vei. 6 av 7 tilstøtende eller 

gjenboereiendommer hadde signert merknadene. Hovedutvalget godkjente 06.02.2017 

søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med omsøkt plassering og fant under 

henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 5 at det ikke er nødvendig 

med dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til boligformål. 

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 13/17, ble det i brev datert 08.02.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Technogarden Engineering Resources AS, 

tiltakshaver Telenor Norge AS og naboer ved Leif Birger Grønnevik. Det ble videre, i 

delegasjonssak nr. 49/17, gitt godkjenning til tiltaket. 

 

Klage fra naboer ved Dan Larsen (16/5610-16): 

21.02.2017 mottok byggesaksavdelingen klage fra naboer ved Dan Larsen. Klagen er rettidig 

fremsatt. Klagerne viser også til tidligere sak 13/633 med politisk behandling i sak 50/13, som 

gjaldt behandling av basestasjon på Norderhovshjemmet og ber om at denne legges til i saken. 

Saksfremlegg med vedlegg, samt saksprotokoll følger etter dette vedlagt. Det fremgår av 

klagen at naboene klager på omsøkt plassering og ønsker at tiltaket plasseres på annet sted. 

Klagerne har i hovedsak fremmet tre punkter som grunnlag for klagen.  

1. Basestasjonens tidligere plassering på Norderhovhjemmet er bedre egnet. 

2. Kommunen er part med egen interesse i saken og har ikke behandlet saken tilstrekkelig. 

3. Strålefare fra basestasjon. 

 

Orientering om klage med kopi av klagen, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver i brev 

22.02.2017 med frist 10.03.2017 for eventuelle kommentarer (16/5610-17). 10.03.2017 

mottok kommunen e-post om at ansvarlig søker og tiltakshaver ikke hadde kommentarer til 

klagen (16/5610-18). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble første gang behandlet av Hovedutvalget for Miljø- og arealforvaltning i sak 13/17, 

den 06.02.2017. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble søknaden viderebehandlet i 

delegasjonssak 49/17, datert 08.02.2017. 

 

Juridiske forhold  

I saksfremlegget til sak 13/17 skrev rådmannen følgende "Det er søkt dispensasjon fra plan- 

og bygningsloven kapittel 11 og gjeldende arealformål boligområde" 

 

Alternative løsninger 

 

Et alternativt vedtak kan være slik: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra 

Technogarden Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i 

sak 13/17, til delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til 

rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Rådmannens vurdering 



Det er i denne saken klaget på plasseringen av basestasjon. Rådmannen vil først svare på 

naboenes merknader i klagen og vil deretter behandle omsøkt plassering. Når det gjelder 

tidligere behandlet sak om plassering av basestasjon på Norderhovhjemmet, er denne saken 

ferdig behandlet og saken er etter rådmannens syn uten relevant betydning i foreliggende sak. 

 

Naboene viser i klagen til at kommunen i lengre tid har hatt basestasjon på 

Norderhovhjemmet. I klagen er det anført at kommunen ikke lenger ønsker å "ha denne 

basestasjonen hos seg, og har uten begrunnelse vedtatt at den kan flyttes til det eneste, og 

nærliggende friarealet i området". Videre at naboene "er av den oppfatning at nåværende 

område er bedre egnet for plassering av basestasjon også i fremtiden når alternativet som er 

valgt berører den eneste felles lekeplass og friareal som er avsatt i området". Rådmannen vil 

bemerke at aktuell basestasjonen er søkt oppført på eiendom som eies av Ringerike kommune 

og viser til at saken er behandlet politisk i sak 13/17. Videre vises det til saksfremlegg i sak 

13/17 hvor rådmannen skrev "Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området Odins vei 

hvor eiendommen gnr/bnr 55/19 ligger. Området er i gjeldende kommuneplans arealdel 

avsatt til nåværende boligområde (…)".  

 

Naboene peker i klagen videre på forhold de mener gjør kommunen til part i saken og til at 

saksbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det vises her til nabovarsel hvor det fremgår at 

"Telenor Norge allerede hadde inngått leieavtale med hjemmelshaver av GRN/BRN 55/19. I 

dette ligger en mulig forutinntatthet i den videre saksbehandling, og videre at nabovarselet 

gjennomføres som en ren formalitet i en sak hvor partene i realiteten allerede har avgjort 

saken". Rådmannen vil bemerke at kommunen ikke er part i byggesaken hvor partene er 

angitt å være tiltakshaver, ansvarlig søker og naboer. Kommunens interesse i saken vurderes i 

hovedsak å være sikring av samfunnsmessig prioritert infrastruktur hvor det i felles brev 

27.09.2010 fra fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kommunal- og 

regionaldepartementet og samferdselsdepartementet blant annet "henstiller til alle kommuner 

og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme anmodninger fra utbyggere av 

mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn og 

offentlige bygg". 

 

Naboene peker også på kommunens foreløpig svar, datert 23.11.2016, hvor tiltakshaver og 

ansvarlig søker ble bedt om å "gjøre rede for eventuell utredning av alternative plasseringer, 

dersom dette ikke er gjort ber vi om at det utredes andre mulige plasseringer av 

basestasjon". Det vises til tilbakemelding fra ansvarlig søker som er referert i saksfremlegg til 

sak 13/17, hvor "området ble finkjemmet for mulige løsninger og at alternative plasseringer 

er vurdert. Det ble opplyst om at omsøkt plassering gir best mulig dekning som en ikke 

oppnår på andre alternativer i området. I tilbakemeldingen redegjøres også for at tidligere 

plassering på Norderhovhjemmet ikke lenger var mulig å bruke og at Telenor er innstilt på 

at det må etableres to nye basestasjoner for å dekke opp tapet av Norderhovhjemmet". 

Klagere anser ikke svaret som tilfredsstillende og stiller spørsmål ved at kommunen har 

godkjent svaret. Rådmannen bemerker at det ikke er bedt om en utredning slik naboene 

skriver i klagen. Kommunen har videre verken mulighet eller kompetanse til å vurdere i 

hvilken utrekning en annen plassering vil gi tilfredsstillende dekning og finner at ansvarlig 

søkers svar til eventuell annen plassering må legges til grunn. 

 

Til sist har naboene lagt vekt på strålingsfare og anfører at "Det vesentlige rundt spørsmålet 

om stråling er imidlertid ikke påståtte fakta, men hva beboere tror, og hvordan dette 

påvirker dem." I saksfremlegg til sak 13/17 skrev rådmannen om strålingsfare "Når det 



gjelder eventuell strålingsfare fra basestasjonen finner rådmannen grunn til å nevne at 

Statens strålevern blant annet i http://www.nrpa.no/filer/a95c8ede11.pdf skriver at 

"Målinger i områder rundt basestasjoner viser at verdiene av stråling ligger langt under 

grenseverdiene. Først når man er nærmere enn 10 meter, i samme høyde og rett foran en 

samling antenner, kan man bli utsatt for verdier som er høyere enn grenseverdiene." Omsøkt 

basestasjon er i kartutsnitt fra søknad vist med plassering ca 10 m fra naboeiendom gnr/bnr 

55/88 og 55/38 og det er enda større avstand til bebyggelse på naboeiendommene. 

Rådmannen ser ikke at det er grunn til å anta at tiltaket gir økt helsefare for 

omkringliggende eiendommer eller brukere av friområdet grunnet stråling". Rådmannen kan 

ikke se at bygningsmyndighetene har myndighet til å overprøve strålemyndighetenes 

vurderinger og har tillitt til at eventuelle risikoer for strålingsfare ivaretas av rette myndighet. 

 

Når det gjelder plassering av tiltak gir plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd, første 

punktum anvisning om at "Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og 

byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen". Hensynet bak bestemmelsen er blant 

annet brannvernhensyn, samt å sikre behovet for lys og luft mellom bygg, samt hensyn til 

terreng og arealdisponering. Bestemmelsen er ikke avslagsgrunn i seg selv, men gir 

kommunen hjemmel for å kunne kreve annen plassering etter en nærmere avveining av 

tiltakshavers ønske opp mot andre hensyn, herunder hensyn til naboen. Utgangspunktet for 

kommunens behandling av tiltakets plassering er beskrevet i NOU 2005:12 på side 338 hvor 

det fremgår at den omsøkte plasseringen skal godkjennes med mindre tungtveiende hensyn 

taler imot og tiltaket ellers ikke er i strid med øvrige begrensninger som følge av 

bestemmelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-8/15, punkt 

323, side 8 uttalt "Plan- og bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers 

ønske imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner 

sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f.eks. 

naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø". Det fremgår videre at det er en høy 

terskel for når kommunen kan benytte muligheten for å anvise annen plassering ved at det er 

"kun i tilfeller der det objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommene 

at kommunen kan utøve "kan"-skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd". I 

saksfremlegg til sak 13/17 skrev rådmannen at vi "(…) ser at eiendommen hvor 

basestasjonen søkes plassert er eneste friareal innad i boligområdet Odins vei og at denne 

derfor har verdi for beboerne i området. (…) Rådmannen vurderer at omsøkt basestasjon 

kan sammenlignes med en flaggstang eller lyktestolpe når det gjelder høyde og omfang og 

kan ut fra eiendommens størrelse ikke se at plasseringen av basestasjon gjør at eiendommen 

ikke lenger egner seg til bruk som friområde for beboerne i området.". Rådmannen står ved 

vurdering i saksfremlegg 13/17 og kan heller ikke nå se at omsøkt plassering av basestasjon 

gjør området uegnet til bruk som friområde. Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for at 

kommunen skal vurdere å kreve annen plassering av tiltaket. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye momenter av betydning som 

tilsier at vedtaket i sak 13/17 bør endres. Rådmannens samlede vurdering er etter dette at 

klagen ikke bør tas til følge og Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning anbefales å 

opprettholde vedtak i sak 13/17. 

 

Vedlegg 

 

- Saksfremlegg -Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon… (16/5610-8) 

- Saksprotokoll - Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon … (16/5610-9) 



- Melding om politisk vedtak - Nytt anlegg - basestasjon… (16/5610-10) 

- Ettrinns (§ 20-1) - Nytt anlegg (16/5610-11) 

- Ankesak Gnr/bnr 55/19 -  Veksal(16/5610-16) 

- Saksfremlegg i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 (13/633-6) 

  - Vedlegg i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 

- Saksprotokoll i politisk sak 50/13 - sak nr 13/633 (13/633-7) 

- Kartutsnitt 

- Kart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5610-8   Arkiv: GNR 55/19  

 

Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området 

og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 

bokstav e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Rådmannen finner ikke at det er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål for etablering av mobilmast på eiendommen gnr/bnr 55/19. 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at søknaden godkjennes med omsøkt 

plassering. 

 

Innledning/bakgrunn 

Eiendommen gnr/bnr 55/19 består av to parseller som begge er ubebygd. Søknaden gjelder 

tiltak som ønskes oppført på parsell nr. 1 som er beliggende lengst sør, og det er denne 

parsellen som i det videre omtales som "eiendommen". 

Det er søkt dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 11 og gjeldende arealformål. Det 

er også søkt om tillatelse til etablering av basestasjon, stolpe på 8 m og utstyrsskap, for 

mobiltelefoni. Ved nabovarsling av tiltaket kom det merknader fra Leif Grønnevik som er eier 



av eiendommen gnr/bnr 55/82. Det kom også felles merknader signert av til sammen 27 

beboere og hjemmelshaverne i Odins Vei, fordelt på 18 av totalt 24 eiendommer i Odins vei. 

6 av 7 tilstøtende eller gjenboereiendommer til gnr/bnr 55/19 har signert felles 

nabomerknader. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 01.11.2016 søknad om dispensasjon og søknad om tillatelse til 

nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni på eiendommen gnr/bnr 55/19 fra Technogarden 

Engineering Resources AS på vegne av Telenor Norge AS. I søknaden opplyses at Telenor 

ønsker å etablere en ny basestasjon på aktuell eiendom for å kunne tilby god dekning i 

området.  

 

Nabomerknader (16/5610-1) 

Det er kommet inn nabomerknad fra Leif Grønnevik, datert 07.10.2016, som er eier av 

naboeiendom gnr/bnr 55/82. Det er også kommet inn felles merknader, datert 12.10.2016, fra 

beboere i området. De to merknadene er i hovedsak likelydende og går blant annet ut på at 

området hvor basestasjonen ønskes plassert er friområde som fungerer og brukes av beboere i 

Odins vei og beboere i Ve Terrasse. Videre vises blant annet til strålefare og at foreldre ikke 

vil la barna bruke området som lekeplass på grunn av dette og at oppføring av én mast med 

antenne vil lede til at det settes opp flere master. 

 

Tecnogarden Engineering Resources AS har svart naboene på merknadene i brev, datert 

31.10.2016. I svaret er det blant annet vist til at eiendommen er avsatt til boligområde i 

kommuneplan og at det er søkt dispensasjon fra arealformålet. Når det gjelder strålefare er 

det blant annet vist til at Telenor forholder seg til retningslinjer som foreligger for 

basestasjoner og at opphold 2-3 m foran en antenne gir stråling langt under grenseverdier 

som er satt i Norge. Det vises også til at de nordiske strålevernsmyndighetenes felles har 

vurdert at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at blant annet basestasjoner og 

mobiltelefoner forårsaker skadelige helseeffekter så lenge anbefalte retningslinjer overholdes. 

Videre er det opplyst at antenner er etablert høyt opp slik at det ikke er mulig å ta opphold 

rett i nærheten av, eller foran antenne. Det ble også opplyst at basestasjonen er liten og enkel 

og ikke vil utvides i fremtiden.  

 

Foreløpig svar til Technogarden Engineering Resources AS (16/5610-3) 

På bakgrunn av søknad og nabomerknader ga kommunen foreløpig svar i brev datert 

23.11.2016. I brevet ble det bedt om redegjørelse for, og eventuell utreding av, alternative 

plasseringer for basestasjon. Det ble også bedt om tilbakemelding på eventuell ytterligere 

kommunikasjon med naboer og om merknadene anses avklart. 

 

Tilbakemeldinger på foreløpig svar (16/5610-4 og 16/5610-5) 

Kommunen mottok 12.12.2016 e-post med tilbakemelding om at området ble finkjemmet for 

mulige løsninger og at alternative plasseringer er vurdert. Det ble opplyst om at omsøkt 

plassering gir best mulig dekning som en ikke oppnår på andre alternativer i området. I 

tilbakemeldingen redegjøres også for at tidligere plassering på Norderhovhjemmet ikke lenger 

var mulig å bruke og at Telenor er innstilt på at det må etableres to nye basestasjoner for å 

dekke opp tapet av Norderhovhjemmet. Kommunen mottok 16.12.2016 svar om at det ikke 

har vært ytterligere kommunikasjon med naboer og at merknadene anses avklart. 

 

Tilbakemelding fra Leif Grønnevik om opprettholding av nabomerknader (16-5610-6) 



På grunnlag av tilbakemeldingene fra Technogarden Engineering Resources AS kontaktet 

kommunen Leif Grønnevik som ble ansett å være kontaktperson for felles merknader. 

Grønnevik bekreftet i e-post 20.12.2016 at nabomerknadene opprettholdes. 

 

Foreløpig svar til Technogarden Engineering Resources AS (16/5610-7) 

Kommunen ga i foreløpig svar datert 03.01.2017 tilbakemelding til Technogarden 

Engineering Resources AS om vår kontakt med naboene ved Leif Grønnevik og at 

merknadene ble bekreftet opprettholdt. Det ble også informert om at saken ville bli lagt frem 

til politisk behandling ved Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningens møte 06.02.2017. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området Odins vei hvor eiendommen gnr/bnr 55/19 

ligger. Området er i gjeldende kommuneplans arealdel er avsatt til nåværende boligområde og 

grenser til tilstøtende reguleringsplan 42 for Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra plan- og bygningsloven kapittel 11 og gjeldende arealformål 

boligområde.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. Det er på eiendommen 

oppført en trafostasjon, avmerket på kartet i nordvestre hjørne. Det er ikke funnet å foreligge 

noen byggesaker på eiendommen i kommunens elektroniske saksbehandlingssystemer. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon og søknad om oppføring av nytt anlegg til 

dekning for mobiltelefoni har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er spørsmål i saken som utløser behov for innhenting av 

informasjon eller høringer. Vi kan heller ikke se at saken utløser behov for innhenting av 

tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre. 

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget skulle komme til at tiltaket krever dispensasjon, og at det må tas 

hensyn til nabomerknader ved å avslå søknaden, kan følgende alternativ velges: 

 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området 

og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget vurderer at hensynet bak arealdisponering til boligformål i 

kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt og at søknad om dispensasjon må behandles. 

Søknad om dispensasjon fra arealdisponering i kommuneplan avslås med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2.  



2. Hovedutvalget avslår søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med omsøkt 

plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning. Staten ved 

fornyings,- administrasjons,- og kirkedepartementet, kommunal- og regionaldepartementet og 

samferdselsdepartementet, har tidligere, blant annet i brev datert 27.09.2010, fremholdt det 

offentliges samfunnsansvar ved å legge til rette for fremføring av elektronisk kommunikasjon 

over hele landet. I aktuelt brev henstilles kommuner og fylkeskommuner til i størst mulig grad 

å etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å 

plassere utstyr på offentlig grunn og offentlige bygg. Videre henstilles det til likebehandling 

av utbyggere når slike anmodninger skal behandles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen finner grunn til å bemerke at utbygging av basestasjoner er en samfunnsmessig 

prioritert infrastruktur av betydning for blant annet arbeid og fritid, men også 

samfunnssikkerhet når det gjelder akutte tjenester som for eksempel brann og redning, 

polititjenester og ambulansetjenester. Det vises til at Technogarden har opplyst at tidligere 

plassering ved Norderhovshjemmet ikke lenger er mulig å benytte. Rådmannen ser derfor 

behovet for erstatning av base.  

 

For søknad om dispensasjon fra gjeldende arealformål viser Rådmannen til veiledning til 

byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e, hvor det under "forholdet til arealplaner" er 

omtalt at "[i]nfrastrukturen til et kommunikasjonsnett vil vanligvis ligge innenfor formål i 

plan som bolig, næring mv, med mindre det foreligger særlige hensyn i planen som 

bevaringsverdi eller lignende. Det er altså ikke nødvendig at basestasjoner er særskilt 

regulert. Det kan være krav i planen som gjør at oppføring ikke er unntatt søknadsplikten. 

Dette kan for eksempel være bevaringsverdi, særskilte krav om estetikk eller lignende". 

Rådmannen ser at aktuell bestemmelse i byggesaksforskriften gjelder mindre tiltak utendørs 

som er unntatt krav om søknad og tillatelse og derfor ikke er fullt ut dekkende for omsøkte 

tiltak. De samme formål og hensyn som er beskrevet i veiledningen vurderes imidlertid å gjøre 

seg gjeldende i denne saken. Eiendommen hvor tiltaket ønskes plassert er avsatt til 

boligformål og tiltaket er således innenfor formålet. Kommunen kan videre ikke se at det på 

eiendommen foreligger verdier, herunder naturtyper eller lignende som er bevaringsverdige. 

Rådmannen finner det etter dette ikke nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål for etablering av mobilmast på eiendommen gnr/bnr 55/19. 

 

Rådmannen finner ut fra nabomerknader grunn til å bemerke at gjennomført nabovarsling er i 

henhold til plan- og bygningsloven § 21-3, første ledd. Det anses ikke å foreligge grunner, 

eksempelvis støy eller annen forurensning, som gjør at kommunen bør utøve sin 

skjønnsmessige adgang til å kreve varsling av andre eiendommer jf plan- og bygningsloven § 

21-3 andre ledd, andre punktum.  

 



Rådmannen ser at eiendommen hvor basestasjonen søkes plassert er eneste friareal innad i 

boligområdet Odins vei og at denne derfor har verdi for beboerne i området. Eiendommen 

gnr/bnr 55/19 er ifølge kommunens kartgrunnlag beregnet å være ca. 3.6 mål stor. Ved 

kontrollmåling er parsell 1 funnet å være noe i overkant av ca. 1,2 mål og er svakt skrånende. 

Rådmannen vurderer at omsøkt basestasjon kan sammenlignes med en flaggstang eller 

lyktestolpe når det gjelder høyde og omfang og kan ut fra eiendommens størrelse ikke se at 

plasseringen av basestasjon gjør at eiendommen ikke lenger egner seg til bruk som friområde 

for beboerne i området. Plasseringen av en basestasjon på eiendommen vurderes heller ikke å 

være sjenerende for området i en slik grad som tilsier at søknaden bør avslås. 

 

Når det gjelder eventuell strålingsfare fra basestasjonen finner rådmannen grunn til å nevne at 

Statens strålevern blant annet i http://www.nrpa.no/filer/a95c8ede11.pdf skriver at "Målinger 

i områder rundt basestasjoner viser at verdiene av stråling ligger langt under 

grenseverdiene. Først når man er nærmere enn 10 meter, i samme høyde og rett foran en 

samling antenner, kan man bli utsatt for verdier som er høyere enn grenseverdiene." 

Omsøkt basestasjon er i kartutsnitt fra søknad vist med plassering ca 10 m fra naboeiendom 

gnr/bnr 55/88 og 55/38 og det er enda større avstand til bebyggelse på naboeiendommene. 

Rådmannen ser ikke at det er grunn til å anta at tiltaket gir økt helsefare for omkringliggende 

eiendommer eller brukere av friområdet grunnet stråling. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdisponering til boligformål for etablering av basestasjon på 

eiendommen gnr/bnr 55/19 og at søknaden bør godkjennes med omsøkt plassering.  

 

Vedlegg 

Dokumenter merket * er vedlagt til saksfremlegget. 

 

*Søknad om nytt anlegg (16/5610-1) 

  *Søknad om dispensasjon 

   *Nabovarsel med merknader 

   *Bilder  

   *Kart 

 

*Kartutsnitt  

 

*Gnr/bnr 55/19 - Foreløpig svar jf forvaltningsloven § 11a, samt forespørsel om     

  tilleggsdokumentasjon (16/5610-3) 

  - Oversiktskart parseller gnr/bnr 55/19 

 

*E-post, Gnr/bnr 55/19 - svar til deres brev av 23.11.2016 (16/5610-4) 

 

*E-post, svar til brev av 23.11.2016 (16/5610-5) 

 

*E-post, bekreftelse opprettholding av nabomerknader (16-5610-6) 

 

*Foreløpig svar til Technogarden Engineering Resources AS (16/5610-7) 

 

 

 



 Ringerike kommune, 19.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5610-9  Arkiv: GNR 55/19  

 

Sak: 13/17 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for 

telekommunikasjon  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området og 

til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav 

e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 HØNEFOSS 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Technogarden Engineering Resources AS  

Vestfjordgaten 4 

1338 SANDVIKA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5610-10 4879/17 GNR 55/19  08.02.2017 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYTT ANLEGG - BASESTASJON FOR 

TELEKOMMUNIKASJON - GNR/BNR 55/19 - VEKSAL 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 06.02.2017 sak 13/17. Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området 

og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav 

e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 HØNEFOSS 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette til orientering. 

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (Forvaltningslovens) bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan 

finnes på www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

På bakgrunn av vedtak viderebehandles saken i delegasjonssak nr. 49/17 hvor også 

saksbehandlingsgebyr blir ilagt. 
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Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Telenor Norge AS, Postboks 800, 1331 FORNEBU 

For naboer, Leif Birger Grønnevik, Odins vei 11, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon 

Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon 

Søknad om nytt anlegg 

Søknad om dispensasjon 

Nabovarsel med merknader 

Bilder 

Kartutsnitt 

Kart 

Gnr/bnr 55/19 - Foreløpig svar jf forvaltningsloven § 11a, samt forespørsel om 

tilleggsdokumentasjon 

Gnr/bnr 55/19 - Svar til deres brev av 23.11.2016 

Svar til brev av 23.11.2016 

Bekreftelse opprettholding av nabomerknader- Gnr/bnr 55/19 -Ang søknad om basestasjon 

Foreløpig svar - Gnr/bnr 55/19 - søknad om basestasjon 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

 

Technogarden Engineering Resources AS  

Vestfjordgaten 4 

1338 SANDVIKA 

 

Delegasjonssak nr: 49/17 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5610-11 4947/17 GNR 55/19  08.02.2017 

 

ETTRINNS (§ 20-1) - NYTT ANLEGG - GNR/BNR 55/19 - VEKSAL 

 

Det vises til søknad mottatt 01.11.2016 om etablering av ny basestasjon for 

mobilkommunikasjon og til vedtak som Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet i sak 

13/17, behandlet 06.02.2017: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området 

og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav 

e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 HØNEFOSS 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013 og på bakgrunn av punkt 3 i vedtak fattet av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning i sak 13/17, viderebehandles søknaden med følgende betingelser: 

 

1. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:  

  

Foretakets navn Funksjon Ansvarsområde Tiltaksklasse 
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Technogarden Engineering 

Resources AS 

SØK  Ansvarlig søker 1 

Relacom AS PRO Prosjektering av anlegg, 

konstruksjoner og 

installasjoner 

1 

Relacom AS UTF Utføring av anlegg, 

konstruksjoner og 

installasjoner 

1 

 

2. Det forutsettes at tiltaket utføres etter følgende dokumenter: 

Dokument/tegning: Navn: Datert: Sist revidert: Vedlegg: 

Kart Situasjonskart 30.09.2016  F-1 

Beskrivelse/kart Beskrivelse 31.10.2016  F-2 

Tegning - fasade -

snitt 

Tegning   E-2 

 

3. Det forutsettes at det foreligger signert og gyldig avtale med grunneier, Ringerike kommune, 

for tiltaket. 

 

Vi viser til at klagefristen ikke er utløpt og at saken, ved en eventuell klage og Fylkesmannens 

behandling av saken, kan få et annet utfall. Oppstart av anleggsarbeider inntil klagefristen er ute 

eller saken er endelig avgjort skjer på tiltakshavers risiko. 

 

Giro til tiltakshaver, Telenor Norge AS, ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: Totalt kr 6 000,-. (Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de 

enkelte gebyrer og avgifter. Betalingsreglementet for 2017 ble vedtatt av kommunestyret 

24.11.2016). 

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer private 

eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt (vannrett) fra bygningen til vann- 

/avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen,  

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert gjennomføringsplan 

skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli aktuelt at kommunen foretar 

ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse blir utskrevet. 

 

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles i 

lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte 

planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og 

nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  
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Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (Forvaltningslovens) bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan 

finnes på www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Telenor Norge AS, Postboks 800, 1331 FORNEBU 

For naboer, Leif Birger Grønnevik, Odins vei 11, 3518 HØNEFOSS 

Ringerike kommune, Brann- og redningstjenesten v/ Tollef Uppstad Buttingsrud 

Ringerike kommune Kommunaltekniske tjenester v/ Anne-Marie Bakkeby 



I

Ringerike kommune

Dokid:
17016642
(16/5610-16)
Ankesak

Deres saknr. l6156- l0

Hønefoss, den 20. Februar 2016

ANG.ÅENDE MOTTATT MELDING OM POLITISK VEDTAK - I\TYTT ANLEGG _

BASESTASJONFOR TELEKOMMT]I\IIKASJON _ GIIR/BRN 55/19 - VEKSAL-
AIIKE

Ringerike kommunes har fattet vedtak om å etablere basestasjon på avsatt friareal for nedre

Heradsbygda på GNR/BNR 55 I 19 - Veksal.

Vi viser også til tidligere sak:

13 I 633-6. Arkiv: BYG 54/ 4 - HERADSBYGDVEIEN2O(NORDERHOVHJEMMEÐ
BASESTASJONER FOR MOBIL KOMMUNIKASJON.

Vi ber om at denne legges ved vår ankesak.

Denne saken behandler plasseringen av en basestasjon der den står i dag. Nå skal den sarrme

lekeplass/füarealet.

Dette finner vi å være urimeliq- Vi mener det vil være plass til basestasjonen på s¿ilnme

område som i dag, uansett hvilke tiltaksplaner kommunen har, også i eventuell
anleggsperiodey'-

Vi viser til tidligere merknader og dokumenter og påklager vedtaket ut fra følgende:

Ringerike kommune har giennom lengre tid hatt en basestasjon på eget område,
Norderhovhjemmet.

Kommunen ønsker ikke lenger og ha denne basestasjonen hos seg, og har uten begrunnelse

vedtatt at den kan flyttes til det eneste, og nærliggende friarealet i området Om grunnen

skulle være bygnings-, eller driftsmessige endringer, er vi av den oppfatning at nåværende

område er bedre egnet for plassering av basestasjonen også i frerntiden når altemativet som er
valgt berører den eneste felles lekeplass og friareal som er avsatt i området.-

En giennomgang av dokumentasjon og saksbehandling viser at kommunen faktisk er part med
egen interesse i saken uten at dette i tilstrekkelig grad fremkommer i dokumentasjonen. For
oss kan dette gi inntrykk av at det kan foreligge en interessekonflikt og ønsker derfor at denne

saken fir en uhildet vurdering.

Vi vil i det etterfølgende peke på forhold som kan understøtte dette:

Av brev med nabovarsel fremgår det at Telenor Norge allerede hadde inneått leieavtale med

hjemmelshaver av GRN/BRN 55/19. I dette ligger en mulig forutinntatthet i den videre
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saksbehandling, og videre att nabovarselet giennomføres som en fo ren formalitet i en sak
hvor partene i realiteten allerede har avgjort saken.

I brev fra Ringerike kommune til Technogarden Engineering Resowces AS (tiltakshaver)
datert 23-11.2016 fastslår kommunen at søknaden er ufullstendig og har mangler som krever
ytterligere og grundig utredning. Kommunen viser til Forvaltningsloven og krever at saken
skal være så godt opplyst som mulig før vedtak kan treffes.

Kommunen peker i brevet på andre aktuelle områder, og glr faktisk anbefaling på alternative
steder for plassering. Kommunen vektlegger sakens viktighet og ber om at næÍnere angitte
punkter blir utredet.

Resultatet av tiltakshavers <utredning og ytterligere dokumentasjon> er av slik afiatrt en
ikke kan se at den har etterkommet noe av de pålegg som er gitt. Tiltakshavers svar var
utformet og sendt kommunen som enkel mail utenvedlagt dokumentasjon. Vi kan heller ikke
se at svaret varjournalført.

Sett i relasjon til formuleringene om fullstendig utredning av saken med mere, kan vi ikke se

at svaret i det hele tatt tilfredsstiller krav til en forvaltningsmessig holdbar utredning. Vi stiller
oss undrende til at kommunen, dette til tross, har godtatt denne utredningen.

I vår klage har vi lagt stor vekt på stråling fra basestasjonen. Dette er avfeid med henvisning
til faglige uttalelser som viser at strålingsfaren ikke er reell, og argumentet blir ikke ti[agt
vekt før vedtaket blir fattet.

I saksfremlegget fra20l3 er det imidlertid grunn til å merke seg at Ekspertrådet ikke fastslår
noe om strålingsfaren med sikkerhet, men uttaler seg med formuleringer som, sitat <<Det er
ikke grunn til å anta...> sitat slutt.

tror. oe hvordan dette påvirker dem. De hevder at det er alt for mange tilfeller hvor påstander
om fakta viser seg å kun reflektere en midlertidig sannhet.

Vi mener at det finnes reelle alternativer for plassering, og at det eneste friarealet i området
slik sett bør spares.

Etter vårt syn er Forvaltringsloven en holdnings lov som gir uttrykk for at beslutringstaker,
der det er mulig, skal søke positive vedtak. Vi kan ikke se at det er tilfellet her.

Ringerike kommunes vedtak pfülages.

Med hilsen, og pävegne av klagere.

Dan Larsen

Kontaktperson

Odins vei 13, 3518 Høneþss

nf.954643s0



G G. Arkivsaksnr.: 1 3/633-6 Arkir

R. 54/4 H E R AD S B YG D VEI E N

I O VH J E M M E T) B AS E S TAS J O N F C

AU NI K AS J O N

skapstoka[er
Fjorden! Cjør- arrangemen[et tit en reise. å tiI ssve gä.no

I ôlg side: av6 -l+ Sidebredde :5

oner.
I september i fior publiserte Folkehelseinstituttet en ekspertrapport om vurdering av
helserisi koer fra svake høyfrekvente elektromagnet iske felt.
Om <stråling> fra trådløse nettverk og basestasjoner skriver ekspertvalget: Dagens
.fontaltning er basett pri ICNIRP. Elcspertgrtepen tilrår ikke spesielle tiltak.for ri
redusere eksponeringen. Kunnskapsgt'unnlaget i helserisikovurderingen gir ikke
grunn til å hevde at helseskader vil opptre ved eksponeringersom befolkningen er
ulsatl.[or i dagliglivel. Et annet sted skriver de: Det er ikke grunn til ci antct at clen
lave eksPoneringen vi er ulsatt.þr i Norge er.forbundet med helserisiko.

Rådmannen vil minne om at det i plan- og bygningslovens sq 214 står det: çKommutten skql
i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshaters eller det ansvarlige.foretoks oppll,sninger
om al tiltaket oppfr,ller tekniske krav. dersom ikke.forholdene tilsier noe annet.>>



SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/633-6 Arkiv: BYG 54/4

GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20(NORDERHOVHJEMMET) –
BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON

Forslag til vedtak:

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om dispensasjon, og
søknad om rammetillatelse, fra ansvarlig søker Tech nogarden Engineering Resorces AS, på
vegne av tiltakshaver Mobile Norway AS, til merknad er fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse
borettslag, til rådmannens saksfremlegg.

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er a ngitt i nabomerknadene tilsier
at omsøkt tiltak skal avslås.

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at f ordelene ved å gi dispensasjon
fra kommuneplanens formål som offentlig bygning er klart større enn ulempene, og
at hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbes temmelse ikke blir vesentlig
tilsidesatt. Tiltaket behandles som dispensasjonssa k.

3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkje nnes søknad om dispensasjon
fra arealformål i kommuneplanen som offentlig bygni ng.

4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet.

5. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert i legging av saksbehandlingsgebyr,
delegeres til administrasjonen.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdo kumentene under denne linja



Utskrift sendes:
Technogarden Engineering Resorces AS v/Ali Kousa, V estfjordgaten 4. 1338 SANDVIKA
Mobile Norway AS v/Arild Sunde, Postboks 6125 Etter stad, 0602 OSLO.
Ingrid Sandnes, Odinsvei 22, 3518 Hønefoss.
Ve Terrasse borettslag v/Jorunn I Gundhus, Postboks 1220 Flattum, 3503 Hønefoss

Innledning / bakgrunn
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss s entrum med adresse Heradbygdveien
20 og ligger i et uregulert område som omfattes av kommuneplanbestemmelsen under
formålet offentlig bygning.

Beskrivelse av saken
Technogarden AS søker på vegne av Mobile Norway AS rammetillatelse til oppføring av ny
mast med antenner for mobil kommunikasjon på gnr 54 bnr 4. Masten består av nytt
antennerør med høyde på ca 2-3 meter, hvor det i da g står tilsvarende antennerør fra en
konkurrerende leverandør på motsatt side av bygning en, som for øvrig er offentlig.

I forbindelse med nabovarsling har det kommet inn m erknader fra Ingrid Sandnes og Ve
Terrasse borettslag. Merknadene ble kommentert av T echnogarden AS i brev til Ingrid
Sandnes og Ve Terrasse borettslag datert 01.03.2013 . Innholdet i dette brevet ble
kommentert i nytt brev fra Ingrid Sandnes datert de n 02.03.2013.

Merknadene fra Ingrid Sandnes går blant annet ut på at vedlegget i nabovarslet som er et 4 år
gammelt skriv, ikke tilbakeviser hennes påstand: « det er aldri dokumentert at stråling fra
slike stasjoner ikke er skadelig». Videre mener Sandnes at det er unødvendig og ansva rsløst
å etablere slike basestasjoner midt oppe i eksister ende villaområde, og dekningen i område
er i følge henne god, da Sandnes ikke har hørt noen klage. Sandnes mener plasseringen er
valgt ut i fra økonomiske forhold, da det vil være dyrere å etablere en basestasjon utenfor
villaområde. Sandnes presiserer at det finnes aller ede en slik basestasjon på bygningen, og
frykter at strålebelastningen blir dobbelt så stor.

Ve Terrasse borettslag sine merknader går blant ann et ut på at det er et tettbebygd strøk, med
svært mange eldre og syke mennesker, og ikke vet hv ordan basestasjonen vil påvirke dem.
På bakgrunn av dette mener borettslaget at en slik basestasjon bør settes opp et sted hvor det
ikke bor mennesker, eller i et mer «grisgrendt» str øk hvor det er større avstand mellom
boligene.

Technogarden AS skriver blant annet i sitt svar til merknadene:
Mobile Norway AS er en ny aktør i det norske teleco m markedet. Stortinget har vedtatt at
det skal etableres et tredje mobil nett i Norge. Mo bile Norway AS fikk konsesjonen på dette
nettet, og mottok 14. januar 2008 tillatelse til br uk av frekvenser avsatt til
3G(frekvenstillatelsen). Frekvenstillatelsen inneho lder en rekke krav, blant annet er Mobile
Norway pålagt å tilby 3G-tjenester med basis i det egenutviklede nettet som dekker boligene
til 75 % av den totale befolkningen i Norge innen 6 år fra tidspunktet for tildelingen av
konsesjonen. Det er derfor i følge ansvarlig søker mange faktorer som legger klare føringer
for hvor, og hvordan Mobile Norway kan bygge ut sit t nett.



Mobile Norway AS forholder seg til de retningslinje r som foreligger for slike basestasjoner,
og omsøkt tiltak ligger i følge ansvarlig søker inn enfor de stråle verdiene som de er pålagt å
følge. Relevante myndigheter har allerede vurdert d e helse- og miljømessige konsekvensene
ved slike etableringer. Den planlagte stasjonen vil i følge ansvarlig søker ligge i god avstand
til omkringliggende boligeiendommer, samt ha antenn er i en høyde som gjør at det ikke er
noen fare forbundet med å oppholde seg i området.

Mobile Norway AS er i følge ansvarlig søker helt av hengig av å få godkjenning fra
kommunene til utbygging av basestasjoner for å kunn e tilfredsstille karvene til
dekningsomfang som er stilt i Frekvenstillatelsen.

Juridiske forhold
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordi nære juridiske spørsmål.

Økonomiske forhold
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økon omisk betydning for kommunen.

Behov for informasjon og høringer
Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente utta lelse fra fylkesmannen eller andre
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål a v lokal karakter uten dispensasjon.

Alternative løsninger
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltninge n finner at søknaden bør avslås, kan
følgende vedtak fattes:

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om
dispensasjon, og søknad om rammetillatelse, fra ans varlig søker
Technogarden Engineering Resorces AS, på vegne av t iltakshaver Mobile
Norway AS, til merknader fra Ingrid Sandnes og Ve T errasse borettslag, til
rådmannens saksfremlegg.

1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i
nabomerknadene tilsier at omsøkt tiltak skal avslås .

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at f ordelene ved å gi
dispensasjon fra kommuneplanens formål som offentli g bygning ikke
er klart større enn ulempene, og at hensynene bak p lan- og
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig ti lsidesatt.

3. Rammesøknad avslås med henvisning til plan- og bygn ingsloven kap.
19.

Se vedlagte orientering om klageadgang



Rådmannens vurdering
Mobildekning er viktig i dagens samfunn med tanke p å tilregnelighet på jobben, på veien,
hjemme og i fritiden for øvrig. Men også som sikker het, i situasjoner hvor man skulle trenge
hjelp.

Ansvarlig søker har vedlagt en kopi av brev fra Sta tsrådene i fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet, kommunal- og regionaldepartemen tet og Samferdselsdepartementet.
Brevet påpeker blant annet i brev av 27.09.10 at ko mmunene og fylkeskommunene har et
viktig ansvar med etablering av et tredje mobilnett i Norge for å kunne møte fremtidige
behov. Det fremgår at samfunnsinteressene bak utbyg gingen av mobilnett er meget sterke.
Det omsøkte tiltaket inngår nettopp som et steg på veien frem mot overnevnte mål. Det
skapes større konkurranse, noe som gir et rimeliger e tilbud til forbrukerne samtidig som en
oppnår bedre dekning for tele- og datatrafikk. Avsl ag på omsøkte tiltak vil fremstå som
sterkt motstridene til statlige mål herunder målset tingen om å øke konkurransen innen
markedet for mobil telefoni ved å legge til rette f or etablering av ett tredje mobilnett i Norge.

Merknader fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse boretts lag kan vi kjenne oss igjen i, og dreier
seg i de fleste tilfeller om frykt, og begrenset ku nnskap vedrørende stråling. Ansvarlig søker
opplyser at Mobile Norway AS forholder seg til de r etningslinjer som foreligger for slike
basestasjoner, og omsøkt tiltak ligger i følge ansv arlig søker innenfor de strålings verdier
som de er pålagt å følge. Relevante myndigheter har allerede vurdert helse- og miljømessige
konsekvensene ved slike etableringer. Den planlagte stasjonen vil i følge ansvarlig søker
ligge i god avstand til omkringliggende boligeiendo mmer, samt ha antenner i en høyde som
gjør at det ikke er noen fare forbundet med å oppho lde seg i område.

Rådmannen har hatt flere lignende saker den siste t iden, og merknader fra naboer går ofte ut
på mye av det samme. I arkivsak 12/5340 har Rådmann en brukt følgende opplysninger fra
ansvarlig søker hos en konkurrerende aktør til Hove dkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

Generelt om radiosignaler og helse:
Samlet forskning gir ingen holdepunkter for at base stasjoner påfører mennesker noen
form for helseskade. WHO sier om stråling fra bases tasjoner: ”Av alle vitenskapelig
bevis innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vi se noen negative kort- eller
langsiktige helseeffekter forårsaket av RF (Radiofr ekvent) signaler sendt ut fra
basestasjoner.”
I september i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en ekspertrapport om vurdering av
helserisikoer fra svake høyfrekvente elektromagneti ske felt.
Om «stråling» fra trådløse nettverk og basestasjone r skriver ekspertvalget: Dagens
forvaltning er basert på ICNIRP. Ekspertgruppen til rår ikke spesielle tiltak for å
redusere eksponeringen. Kunnskapsgrunnlaget i helse risikovurderingen gir ikke
grunn til å hevde at helseskader vil opptre ved eks poneringer som befolkningen er
utsatt for i dagliglivet. Et annet sted skriver de: Det er ikke grunn til å anta at den
lave eksponeringen vi er utsatt for i Norge er forb undet med helserisiko.

Rådmannen vil minne om at det i plan- og bygningslo vens § 21-4 står det: « Kommunen skal
i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers el ler det ansvarlige foretaks opplysninger
om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet. »



Dette betyr at kommunen som Bygningsmyndighet skal legge til grunn den ansvarlige
prosjekteringen. Kommunen har ingen rolle som prosj ekterende, eller kontrollerende for
prosjekteringen. Kommunen registrerer at gjenboere har kommet med sine merknader og
skal fremme disse, men bygningsmyndigheten skal for holde seg til prosjekterende sin
prosjektering.

Rådmannen viser også til til prinsippsak 87/12 vedr ørende etablering av basestasjoner på
kommunale eiendommer i Ringerike kommune. Hvor det ble vedtatt at kommunale bygg og
eiendommer stilles til disposisjon for mobil kommun ikasjon.

Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ik ke å ta merknadene til følge, og
søknad om rammetillatelse og dispensasjon innvilges . Myndighet til viderebehandling av
saken delegeres til administrasjonen.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg:

- Merknad fra Ingrid Sandnes datert 13.02.2013.
- Svarbrev fra ansvarlig søker til Ingrid Sandnes dat ert 01.03.2013.
- Svar på svarbrev fra Ingrid Sandnes til ansvarlig s øker datert 02.03.2013.
- Merknad (kopi av e-post) fra Ve Terrasse borettslag datert 20.03.2013.
- Svarbrev fra ansvarlig søker til Ve Terrasse borett slag datert 01.03.2013.
- Diverse kart og bilder av bygningen og basestasjone n.
- Kopi av brev til ordførere og rådmenn fra Statsråde ne i fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet, kommunal- og regionaldeparte mentet og
Samferdselsdepartementet datert 27.09.2010.

- Vedlegg til søknad: Stråleverninfo fra statens strå levern.

Ikke trykte vedlegg:
- Diverse søknadsblanketter, nabovarslingsblanketter etc.

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandle r

Ringerike kommune, 18.03.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Virksomhetsleder: Gunnar Halstensen

Saksbehandler: Roar Nilsen



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdo kumentene over denne linja



















































 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/633-7  Arkiv: BYG 54/4  

 

Sak: 50/13 

 

GNR.54/4 - HERADSBYGDVEIEN 20 - BASESTASJON FOR MOBIL 

KOMMUNIKASJON  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om dispensasjon, og 

søknad om rammetillatelse, fra ansvarlig søker Technogarden Engineering Resorces AS, på 

vegne av tiltakshaver Mobile Norway AS, til merknader fra Ingrid Sandnes og Ve Terrasse 

borettslag, til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 

omsøkt tiltak skal avslås. 

 

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 

kommuneplanens formål som offentlig bygning er klart større enn ulempene, og at 

hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Tiltaket behandles som dispensasjonssak. 

 

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

arealformål i kommuneplanen som offentlig bygning. 

 

4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 

5. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 

delegeres til administrasjonen.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013: 

 

Utsettelsesforslag fra Ole-Gunnar Øhren (V) som fikk 1 stemme og falt: 

 

”Saken utsettes for nærmere utredning”. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 





SITUASJONSPLAN
FOR RIIIGERIKE KOfIIIf Uf{E

Dato 2819-2016 Mâlestokk 1:1000

Eier RINGERIKE KOMMUNE, Postboks 123 Sentrum,
Gnr/bnr/fnr 55/19-0
Adresse
Areal, beregnet 3627.7
Formål Ingen planinfo funnet
utnyttelse
Regplan nr. Ingen planinfo funnet
Plannavn Ingen planinfo funnet
Godkjent Ingen planinfo funnet
Kommuneplanformål Boligområde
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Omsøkttiltak.
.Ny stolpe og utstyrsskap
vil bli plassert omtrent her.
Telenor Norge

TN - BUS-106788 Veksal Øst2
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Det søkes om etablering av stolpe og nye tekniskskap
Minste avstand tiltak - tomtegrense: ca. 9 m.
Minste avstand tiltak - nabo: ca. 18 m.
Minste avstand tiltak - Trafo: ca. 13 m.
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Det av
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Ca. plassering
Omsøkt tiltak.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/173-3   Arkiv: GNR 255/21  

 

Søknad om dispensasjon gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5.  

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre 

til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes  

Øystein Forsberg, Vestbyveien 37 B, 0976 OSLO. 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND. 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY. 

Interimstyret for Hollerudhaden veilag v/ Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3502 

HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge veier i et hyttefelt på Tyristrand. Hyttefeltet omfattes 

av kommuneplanen og er et LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). 



 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden godkjennes.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

Hollerudhagen veilag. Det søkes om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand.  

 

Det er i denne saken kun søkt om dispensasjon, og ikke tillatelse til å gjennomføre tiltaket. 

Det er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon før tillatelse. Det nevnes også at saken er 

blitt behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger 

tilstrekkelig veirett. Det vil ikke foretas en vurdering av de privatrettslige forholdene i saken.  

 

Det er i forbindelse med dispensasjonssøknaden registrert tre merknader fra gnr/bnr 255/62, 

255/32 og 255/65. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/32, Asta Johanne Forsberg og Øystein Forsberg: 

Grunneierne av gnr/bnr 255/32 viser i brev datert 01.01.2017, til at de ikke har behov for vei 

frem til hytten. Etter deres oppfatning er ikke kostnadene i samsvar med nytten av tiltaket. 

Det presiseres at opparbeidelse av en vei vil bli godt synlig fra fjorden og anses som et 

unødvendig inngrep i naturen.  

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/65, Tor Eirik Frog: 

Grunneier av eiendom gnr/bnr 255/65 viser i brev datert 03.01.2017 til at planlagt vei vil 

ligge tett inntil hytten deres og vil trolig ikke kunne utvides etter dagens veistandard.  

 

For det andre vises det til at sprengning av fjell for opparbeidelse av vei i et tett hyttefelt 

vurderes å være unødvendig.  

 

For det tredje vises det til at opparbeidelse av veier i hyttefeltet vil føre til økt trafikk samt 

støy, noe som vil forringe verdien av hyttene langs veiene. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/62, Alf Gunnar Navrud: 

Grunneier av gnr/bnr 255/62 viser i brev datert 30.12.2016 til at tiltaket vil endre hyttens 

plassering fra å ligge i en blindvei, til å få vei langs hytten med en snuplass. Opparbeidelse av 

vei vil i følge Navrud føre til økt trafikk samt støy.  

 

For det andre hevdes det at tiltaket vil ødelegge eiendom gnr/bnr 255/62 parkering, snuplass 

samt redusere eiendommens areal. Navrud viser hovedsakelig til at tiltaket vil føre til bruks- 

og verdiforringelse for deres eiendom. 

  

For det tredje vises det til at tiltaket vil være til ulempe for naturen, da opparbeidelse av vei 

vil medføre større terrenginngrep og sprengning av vesentlige fjellmasser. Det er også flere 

trær som må fjernes.  

 



 

Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag: 

Interimstyret for Hollerudhagen veilag v/ Inger Hulbak påpeker i brev datert 06.02.2017 at 

dagens parkeringsløsning ikke er hensiktsmessig. I dag foreligger det en felles parkering på 

eiendom gnr/bnr 255/21. Eier av gnr/bnr 255/21 presiserer at dagens løsning oppleves som 

liten og trang, de fleste hytteeiere ønsker trolig også å kunne parkere på egen tomt.  

 

Til merknad om naturinngrep anfører Interimstyret at det ikke er registrert noen truede 

naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Det er nødvendig å fjerne noen trær samt sprengning 

av fjellmasser for å gjennomføre tiltaket. Det presiseres imidlertid at arbeidene vil foregå 

forskriftsmessig og at opparbeidelse av vei vurderes som nødvendig og naturlig utvikling.  

 

Avslutningsvis påpeker Interimstyret at det ved opprettelse av hyttetomtene ble holdt av 

parseller/ arealer til fremtidig opparbeidelse av vei. Opparbeidelse av vei samt bruk av en 

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse. 

 

Det er ikke tillatt å gjennomføre byggetiltak eller anleggstiltak i slike områder, med mindre 

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket.  § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene ved å gi dispensasjon 

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Privatrettslige spørsmål i saken er blitt behandlet av Jordskifteretten, herunder fastsettelse av 

eiendomsgrensene.  



 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken 

utløser behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at 

saken utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil berøre spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5 for opparbeidelse av vei.  

 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for opparbeidelse av vei.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft).  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge 

til rette for friluftsinteresser. Av innsendte lengde- og tverrprofilene følger det at 

terrenginngrepene ikke er store, det er riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes 

dette er imidlertid naturlige inngrep ved opparbeidelse av veier. Rådmannen kan ikke se at 

tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet.   

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og 

§ 5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at hytteeierne får realisert veiretten fastslått av jordskifteretten.  

Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er det også lagt vekt på at det allerede ved 

oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer for fremtidig opparbeidelse av veier. 

Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært påregnelige. Det er etter 

rådmannens vurdering også tale om relative korte strekninger, et moment som også taler for å 

godkjenne dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved 

å innvilge dispensasjon.  



 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større 

enn ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- 

og bygningsloven § 19-2.  

 

 

Vedlegg 

1. Kart, datert 27.06.2016 

2. Vedtak fattet av jordskifteretten  

3. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

4. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

4. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Utksst til vedtøk sok 0600-2012-0010: Hotterud

VEDTAK OM SAMS TI LTAK OG BRUKSORDNI NG

Jordskift er etienþ r e s Iår slikt

vedtak:
Parter:

Dokid:
1 7003786
(17 t173-1)

Jan Morten Hagen, eier av gnr.255l2l
Lars Nordbø,ved Sverre Nordbø, eier av gnr.255125
Asta Johanne Forsberg, eier av gnr.255132
Jan Erik Hagen, eier av gnr.255133
Marie Skarsgårds bo ved Torstein Skarsgård, eier av gnr.255l3g
Marie Skarsgårds bo ved Tone Skarsgård, eier av gff. 255135
Marit Bogstad, eier av grc.255/41
Arild Fossum, eier av grtr.255144
Trine Sten og Knut Jørgen Larsen, eier av gtr.255/45
Vivi Ann Strøm Melgaard, eier av gttr.255146
Inger Hulbak, eier av gnr.255147
Fredrikke Hornfelt Andersen, eier av gnr.255l4B
Oddvar Leikvoll Pedersen, eier av gnr.255149
Inger Johame Grøstad, eier av 255151
Alf GunnarNavrud, eier av gnr.
Linn Støen Solberg og Bjørn eiere av 9nr.255163

Vêdtak on sam t¡llâk og bruksordninf Tor Eirik Frog, eier av gnr.25
Solfrid Yaløy, eier av gnr
Gro Marit og Per Egil Bjørndahl, eier av gnr.255178
Lene A. Diesen og Tomrny Diesen, eiere av gnr.255lïl,255lB2
Elisabeth Ø. S;kaane 99 Trond Skaane, eiere av gnr.255l9l
Aina HelerÍ og Jan Erík Myrvold, eiere av gff. lSSltOO,255ll09
Oddvar.I.Iagen, eier av gnr. 2551102,2551115

Hjemmel: Jordskiftelován g I7a, jf. gg 3a flg.

Vedtaket qielder: Bruksordning og sams tiltak for privat vei og parkeringsplass.
Vedtaket er i hovedsak et regulerende vedtak.
Bruksordningens $ 3 har karakter av rettsfastsettende vedtak.

Sakens bakgrunn:
Hyttefeltet sør for Hollerudhagen har ingen helhetlig løsning på adkomst- og
parkeringsforholdene. Etterhvert som bilbruken har tiltatt, har dette medført
betydelige utfordringer. Inger Hulbak krevde derfor 07 .03 .20 I2j ordskiftesak. Saken
ble fremmet 30.04.2013 .

For å kunne ta stilling til hva som kan være en hensiktsmessig løsning av saken
(skifteplan), og for å kunne vurdere hvilke konsekvenser ulike planer vil Ë for
partene, ble det nødvendig å klarlegge grensene innen skiftefeltet, jf. jordskifteloven
$ 16. Etter forhandlinger med partene, og i to tilfeller dom om omtvistede grenser,
ble grensene brakt på det rene. Grunnlaget ble derved lagt for å gå videre med
planleggingen av hvordan saken skal løses (skifteplanlegging).
Jordskifterettens tre medlemmer hadde konferanse 27.08.2015 og 16.06.2016 for
utarbeidelse av utkast til vedtak. Utkast, datert 17.06.2016 ble lagt fram for partene i
rettsmøte samme dag.

I
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P artenes-for e I øp i g e merknader .

Partene som møtte under fremmingsmøtet30.04.201 3 framkom med en rekke

synspunkter på vei- og parkeringsproblematikken allerede da. Det vises til rettsboken

side 7-9. Forut for rettsmøte i saken 1 7.I0.20I4, hadde partene blitt tilsendt et utkast

til rammer for et vedtak. Partene framkom under rettsmøtet med en rekke merknader,

jf. rettsboken side 33-36. Videre ble det gitt merknader til utkastet av 17.06.2016

under møtet samme dag.

Også under prosessene med grensefastsettelsen har det kommet enkelte innspill om

veiene.

J or dskifter ettens -fo r e I øp i q e merl<nader .

Utkastet til vedtak som ble lagt fram 17 .06.2016, er revidert med grunnlag i de merknader

som kom under møtet. N¡t utkast av 27.06.2016 forkynnes med dette for partene.

Alle eiendommer er matrikulert under gnr.255.I vedtaket vil eiendommer derfor kunne bli
benevnt bare med bruksnummer (bnr.).

Vedtaket er nedenfor inndelt i
1 . Sams tiltak (fellestiltak)
2. Bruksordning

L Sams tiltak (fellestìltak)

R.tt-enforeslår etablering av en rekke fellestiltak med trjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav

e. Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringen av vedtakene, jf.
jordskifteloven $ 3 bokstav a.

1 .1 Etablerins felles bilvei for bnr. 32 oø 5l . nå bnr. 21. til nå hnr. 44

Det anlegges vei for bnr. 32 ogbnr, 51 på bnr. 21 , omnødvendig i beskjeden gtadpäbnr.44,

fra dagens parkeringsplass og fram til eiendommene.

Eier av bm.2l har gitt tilbud om å avgi grunn til veien vederlagsfritt, mot at parkering for de

to eiendommene på brr.21 opphører.

Kostnadene dekkes av de to eierne med like andeler.

Eieren av bnr. 51 avgir rettighet for brn. 32 til ferdsel på den delen av veien fram til bnr.32

som blir liggende på bnr. 5 1 . (Ifølge eier av bm. 32 foreligger allerede slik rettighet.)

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høystnødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei I i Follums rapport av 23 '01.2015 -

1.2 bilvei 6 48 4

Det anlegges felles vei på bnr. 38 fra dagens bilvei og sørover ca.25 meter ned mot

nordenden av bnr. 46 og 48 og videre på nordvestsiden av bnr. 46, 45 og 49, ft til
vei/biloppstillingsplasser for bnr. 44 og 49 skiller lag,75 meter forbi grensemerke nr.Il.
Tiltakshavere vil være eieme av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 '

Kostnadene dekkes av eierne etter følgende fordeling: 5 o/o for bnr. 48, 15 o/o for bm. 46,20

Yoforbnr.45,30 Yoforbnr.44 og 30 Yo for bnr. 49.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høyst nødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei 2 i Follums rapport av 23.01 '2015.

2

lltkost ti! vedtok, 2V.06"201 6, sak 06A0-2A1 2-001-0: Hollerud i Ringerike



1 .3 "Innnåkiøn" bnr.44, 45. 46. 48 os 49 nå veí tilhørende bnr. 62, 65. 76, 8I os 100.

Bruk av veien som etableres uncler punkt 1.2 ovenfor, f'orutsetter bruk av veien som fører fia
parkeringsplassen på bru. 21 og ca.25 meter frarn til avl<1øring f,or den nye veien. Eierne av
bnr" 62,65,76,81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen. I tiüegg har eierne
av bnr.78 rett til å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å- stille grunn til
rådighet i forlengelsen av denne veiparsellen. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr. 62,,

65, J6,81 og 100, og som også er grunneier lenger inn i veitraséen, anses også å være
brLrksberettiget eiendom. Eierne av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 er ikke akseptert som brukere,
har ikke tatt clel i etableringen og har ikke annet historisk grunnlag for å benytte det
eksisterende veianlegget. De må derfor erverve eierskap til veianlegget.

Under hjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e inngår det å gi veirett på visse vilkår.

I slike tilfeller fär de nye brukerne/eierne kjøpe seg inn i veifellesskapet ved å betale et
forholdsmessig beløp til de opprinnelige eierne, slik at det kompenserer for de opprinnelige
anleggskostnadene. Det foretas med andre ord et såkalt "innpåkjøp" i veianlegget for de nye
brukerne. I tillegg gis de nye eierne plikt til å bidra til felles vedlikehold i fremtiden.

Jordskifteretten mener at det er grunnlag for å gi veirett og medeierskap i veien til de aktuelle
fem eiendommene mot slik kompensasjon. Etter rettens vurdering vil de som disponerer
veien i dag ikke lide tap om de aktuelle fem partene får tadel i veifellesskapet.

Veistrekningen er ca.25 meter. Basert på erfaringstall og vurderinger som fremgår av
Follums rapport, og med nedskrivning for elde og slitasje, settes aktuell verdi skjønnsmessig
til kr 14 000.

Etter "innpäkjøpet", medregnet det som er beskrevet under punkt 1.5 nedenfor for ylterligere
fire parter, vil det totalt være 14 eiere på strekningen. Hver av dem skal følgelig betale én

fiortendel av verdien til de nåværende eierne, eller én syttidel til hver av dem. Utregnet
innebærer dette at hver av de fem nye brukerne betaler totalt kr I 000, eller kr 200 tilhver av
de fem eierne for denne strekningen. Hver av eieme mottar kr 1 000.

Beregningene forutsetter at de fem anerkjenner hverandre innbyrdes som likeverdige eiere.

1.4 bnr. 2 41 47 bnr
strekninsen fra bnr. l 00 til bnr. 41.

Fagkyndig Jørn-Roar Follum konkluderte i sin rapport av 23.01.2015 med at det er teknisk
gjennomførbart ä bygge vei, i hovedsak på bnr. 33 og bnr. 38, fra bnr. 100 og fram til bnr. 41
uten varig inngrep på bnr. 62 og bnr. 81 . Tiltaket er benevnt alternativ 2 i plan utarbeidet av
Fredrik C. Løvenskiold, og gitt nærmere og avgjørende spesifikasjoner som veialtemativ 3 a
i Follums rapport. Planen forutsetter bruk av tiltakshavernes egne arcaler til vei og
parkeringsplass. Tiltakshaverne, eierne av bnr. 25, 4l , 47 og 63 har 14.09 .2015 inngått avtale
om anlegget, og har der nedfelt enighet om kostnadsdelingen og om visse forhold knyltet til
fremtidig bruk og drift.

Ved starten av veiparsellen, på bnr. 100, må den eksisterende veien legges om - mot vest for
å fä riktig kurvatur i mot veiarealet på bnr. 33 (mellom bnr.62 og bnr. 81 ). Tiltaket
medfører noe sprengningpä bnr. 100. Eierne av bnr. 100 har stilt seg positive til inngrepet.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, og med bæreevne
for alminnelig ferdsel med personbil/varebil. I bakken søkes veien anlag! med ensidig
tverrfall østover, for øwig med nødvendig duk og oppfylling, slik at grøfter så langt mulig
unngås.

I
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Tiltakshaverne er ansvarlig for å rette opp eventuelle skader som oppstår på naboeiendom

under anlegget, herunder gjenoppføring av mur på bnr. 81 der denne i dag er anlagt inn på

bnr. 38, ivaretakelse av vannledning og gjerder langs traséen m.m.

Jordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomløring av tiltaket. De

ulempene som eieme av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe

som ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt

til vei - noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes.

1.5 "InnnåkÌøn" for bnr 25 41 47 os 63 nåvei tilhørende bnr 65 8 I oq 1 00

Bruk av veien som etableres under punkt 1 .4, forutsetter bruk av veien som fører fra
parkeringsplassen på bnr. 2l og fram til bnr. 1 00.

Eierne av bnr. 62, 65,I6, 81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen" I tiilegg
har eierne av bnr.78 reïttil å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å stille
grunn til rådighet for veien. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr" 62, 65,76,87 og 1 00,

og som er gnrnneier lenger inn i veitraséen, anses også å være bruksberettiget eiendom.

Eierne av bnr. 25, 41 , 47 og 63 er ikke akseptert som brukere, har ikke tatt del i etableringen

og har ikke annet historisk grunrtlag for å benytte det eksisterende veianlegget. De må derfor

erverve eierskap til veianlegget.

Som nevnt under punkt 1 .3 foran, omfatter trjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e det å gi

veirett til parter som ikke tidligere har hatt veirett. Jordskifteretten legger til grunn at eierne

av veien ikke lir tap om også disse fire partene far kjøpe seg inn i veien.

Økonomisk blir situasjonen for de første ca.25 meterne parallell med det som er beskrevet

under punkt 1 .3 foran, og vurderingene blir de samme. Hver av disse fire skal totalt betale kr
1000, eller k 200 til hver av de fem eierne. Hver av eieme mottar totalt kr 800 fra disse fire.

For de neste ca. 1 00 meterne settes den aktucllc vcrdien til kr 54 000. Her utgjør hver av de

fire nye brukerne én av ni eiere etter innkjøpet. Hver av dem skal følgelig betale én nidel av

verdien til eierne, eller én førtifemdel til hver av de fem. Utregnet gir dette at hver av de fire
nye brukeme for denne strekningen betaler kr 1 200 til hver, eller totalt kr 6 000 til de fem

eierne. Hver av de fem eierne mottar totalt kr 4 800 for denne strekningen fra de fire.

Samlet betaler føIgelighver av de fire nye brukeme kr 7 000 for å bli medeiere i veien, og

hver av de fem eierne mottar k 5 600.

For oversiktens skyld inntas en tabell der beløpene som blir resultatet av "innpäkjøp" i
punktene 1 .3 og 1 .5 framgår samlet:

Eler/alendom Parsell TI2ssl62 Tfi 25sl5s Til2SSn6 Tll 2ss/81 Tll 2s5/10C Sum

Fre233la1 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255l4S 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fn25il46 0-25 m kr 200¡ kr 2O0,- kr 200,- kr 200¡ kr 200,- kr 1 000,-

Fra 2551¡18 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 2OO,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255149 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fra25Sl25
0-25 m kr 2OO; kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 200,-

kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L 200,-

Fra2SSl4t
0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr I2OO,-

Fra25Sl47
0-25 m kr 200¡ kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 200;

kr 7 000,-
25-725 m kr L 200,- kr 1 200,- kr I20O,- kr 1 200,- kr 1 200,-

Fra 255/63
0-25 m kr 2OO; kr 200,- kr 20O,- kr 2OO¡ kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L2OO,- kr 1 200,-

Sum kr 6 6f10,- kr 6 6(X),- kr6 6ül¡ kr 6 600,- kr 6 600,- Kr 33 000,-

4
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Det bemelkes for øwig aT. det i saken ikke er dokumentert eiler sølct sannsynliggjort at eierne
av bnr. 62., 55, 7 6" El og 100 noen gang har innhentet tillaÍelse eller rettighet fi:a eierne av
bru'. 38 til å anlegge og benytte vei der de har anlagL vei på denne eienclommen" Gjennom
saken sikres disse eiendommene slik rettighet.

1 .6 Moderat utbedrins av vei os oooførìns av bom nå bnr. 2 I
Det vedtas en moderat utbedring av "omkjøringsveien" ved tunet i Hollerudhagen.

For å bedre siktforholdene, gis brukerne av veien anledning til å fieme vegetasjon slik at
lastebiler med normal speilutrustning uten problemer kan ferdes på veien.

Videre foretas utbedring av stigningsforholdet gjennom oppfulling i bunnen av bakken med
inntil 0,5 meter. Det gjøres nødvendige tilpasninger på stikkveiene inn til bnr.21 , 102 og
115, slik at eiendommene ikke blir skadelidende.

Det vedtas oppført bom på bnr.2l, på egnet sted mellom avkjøringen til bnr. 102 og 115 og
avkiøringen til bnr. 32 og 51. Plasseringen avgjøres i samråd med eieren av bnr.2l.

Kostnadene dekkes av alle de aktuelle brukerne med like andeler.

L7 Skiltins av veien

For å begrense uberettiget ferdsel, settes det opp skilt som infonnerer om at det er låst
lromveg, og at denne er privat. Skiltet plasseres pä gnr.255 bnr.27, der veien som omhandles
i bruksordningen tar til.

1 .8 Istandsettins av eksisterende etter anlesset qv de nve veiene

Arbeidet med anlegget av de nye veiparsellene vil kunne medføre slitasje og skade på de
eksisterende veiene som benyttes. Når de nye veiene er bygd, pålegges de ansvarlige å sette
eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før atbeidet med de nye veiene startet.
Kostnadene med utbedringene dekkes av de som etter punkt l.l, L2 og 1.4 ovenfor skal
bygge og bekoste nye veier.

2. Bruksordníne
Jordskifteretten foreslär at det etableres vedtekter med andelsfordeling for kostnadene til
veiene og parkeringsplassene, jf. jordskifteloven $ 2 bokstav c.

Utkastet vil bygge på de normalvedtekter som jordskifteretten benytter som grunnlag i slike
saker. Kostnadsfordelingen skal gf enspeile den nytten som partene har ved bruk av veiene og
parkeringsplassene.

1.

1.1

Slutning:
Sams tiltak:
Det etableres felles bilvei for bnr. 32 og 51, päbnr.2l, til dels på bnr. 44, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 på bnr. 38, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det vedtas "innpåkjøp" for bnr. 44,45,46,48 og 49 på vei tilhørende bnr. 62,65,76,
81 og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 25,4I,47 og 63 päbnr. 33 og 38 på strekningen fra
bnr. 100 til bnr. 41, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Detvedtas "innpåkjøp" forbnr.25,4I,47 og63pâveitilhørendebnr. 62,65,76,81
og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

1.2

1.3

1.4

1.5

5
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1.6

1.7

1.8

Det vedtas moderat utbedring av vei og oppføring av bom på bnr. 21, slik det

framgår av rettens merknader ovenfor.
Det settes opp skilt, der veien starter på gnr. 255 bw.2l, med tekst: "Låst bomvei.

Privat."
Når tiltakene som er beskrevet i punkt l.l,1 .2, ogl.4 er giennomført, plikter de

ansvarlige å sette eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før arbeidet med de

nye veiene startet, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

Bruksordning:
Det vedtas bruksordning, med fastsettelse av eierandeler i veiene, slik det framgar

nedenfor.
I

2
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Interimsstyret for Hollerudhagen veilag

v/lnger Hulbak

Hulbakvegen2S0

3560 Hemsedal

Ringerike kommune

Byggesak

Postboks 123

3502 Hønefoss

06.02.L7

Dokid:
1 701 3999
(17t1 73-4)
Ultalelse til nabomerknad

SaktT lt73-2 - Gnr. ZSS| LL- Uttalelse tll nabomerknad fraAlf Gunnar Navrud.

f eg viser til brev fra Ringerike kommune datert t3.0t. L7 med vedlegg (brev fra Alf Gunnar

Navrud, datert 30.L2.76).

Som vedlegg til dispensasjonssøknaden, futgte utkasttil vedtak fra Nedre Buskerud

f ordskifterett av ?7.06.16 fside 1- 6). Denne dokumentasjonen viser at alle privatrettslige
problemstillinger som Navrud påpeker i sitt brev, er grundig behandlet og ivaretatt av

Jordskifteretten gjennom flere rettsmøter i perioden 20L3 - 20L6,

Fra punkt 1. Sams tiltak (fellest¡ltâk) siteres følgende:

"Retten foreslår ebblering av en rekke fellestiltak med hjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav e.

Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringav vedtakeng jf.

fordskiftelovens $ 3 bokstav a."

Fra f ordskifterettens vedtalç punliÉ 1.4, siteres siste avsnitÈ

"fordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomføring av tiltaket, De

ulempene som eierne av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe som
ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt til vei -
noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes. "

Videre siteres fra vedtaket punkt 1,5, siste avsnitt:

"Det bemerkes for øvrigatdet i saken ikke er dokumentert eller søkt sannsynliggjort at eierne
avg.nr.62,65, T6, BLogl00noengangharinnhentettillatelseellerrettighetfraeierneavb.nr.
38 til å anlegge og benytte vei der de ha anlagt vei på denne eiendommen. Gjennom saken sikres
disse eiendommene slik rettigheL"

Navrud har erkjent at han i sin tid var pådriver for å få bygget vei fram til egen hytteeiendom
(g.nr.255/62) i1 966/67 (rød linje i kart fra Jordskifteretten) . I arkivene for Ringerike
kommune vil jeg anta at det finnes dokumentasjon på denne byggesaken?



Navrud påpeker at tiltaket vil medføre større naturinngrep. Ved utsjekk av biologisk mangfold
på nettsiden til NIBIO; wwwnibio.no - Kilden til arealinformasjon med kartlag;
naturvernområde, naturtyper, utvalgte naturtyper, nasjonale arter og rødlistearter, finnes ingen
registeringer i dette området.

Utarbeidde tverr- og lengdeprofiler vil dessuten gi informasjon om nødvendig terrenginngrep.

Navrud omtaler "h¡rttevei" til g.nr. 4t,46,47 og48. Faktum er at dette er en skogsti uten noen
form for tilrettelegging for motorisert ferdsel. Stien går i parallell linje med fjorden i en
strekning av ca. 150 meter og i en avstand av 25-30 meter fra strandlinjen. Dessuten passerer
stien inngangspartiet til tre hytteeiendommer, Sþldelingsforretninger angir ikke denne traseen
som korridor "avsatt til vei" for g.nr, 255/3B.lmidlertid ble denne korridoren etablertved dom i
jordskifteretten 11.09.14. Siden denne korridoren går i lang parallell nær fiorden, vil det ved å
bygge vei i denne korridoren, medføre større naturinngrep og større konflikt med strandsonen,
enn ved videreføring av vei i korridor langs grensen til g.nr. 255/62.

Navrud er svært opptatt av at hans fritidseiendom skal kunne nytes uten forstyrrende larm fra
biltrafikk. Det faktum at fire hytteeiere får adgang til å kjøre egen bil, på en snaue 100 meter
lang blindvei, langs hans tomtegrense, kan vanskelig få karakter av "larm fra biltrafiklC'. Navrud
og hans familie kjører bil til egen hytteeiendom [g.nr. 255/62), - skaper de ikke selv larm for sine
hyttenaboer?

Det var tre grunner til at jeg krevde jordskiftesaki20L2:

t. Parkeringsmulighetene på g.nr. 255/27 er, for min eiendom og flere naboeiendommer,
ikke etablert formelt. Dessuten ønsker eieren av g.nr. 255/27 at parkeringen opphører
og at samtlige hytteeiendommer ordner bilvei fram til egen eiendom.

2. Det eksisterer ingen formelle retningslinjer fvedtekter/skiftelig avtale) for vedlikehold
av privat vei og parkeringsplass på Hagens eiendom (g.nr.255 /2L).

3. Sþldelingsforretninger og skjøter beskriver korridor avsatt til vei langs grensen til g.nr.
255/62 i sør og vest. feg (g.nr.47) og mine naboer (g.nr. 25, A1.og63) ønsker å forlenge
veien som allerede er bygget fram til g.nr.255 /62, slik at vi alle fire kan anlegge
avkjøring til egen tomt fra denne veien. På denne måten velger vi å ta i bruk
eksisterende vei og å bygge videre på denne. Det er kun ca. 100 meter felles nyanlegg
som skal til for å løse parkeringsbehovet for fire eiendommer.

Med vennlig hilsen

//
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Leder for interimsstyret



Ringerike Kommune,
P.B. 123, Sentrum,
3502 Hønefoss.

Hollerudhagen veilag,
Interimstyret v/Inger Hulbak,
Hulbakvegen 230,
3560 Hemsedal.

Hemsedal 31.01.2017.

Att. Nilam llyas. Byggesak.

Tilsvar til brev 01.01.17, fra fam. Forsberg. Eier av gnr.255132, Ringerike kommune.
Vedr.: disp. søknad. Nedre Buskerud Jordskifterett i sak: 0600-2012-0010. Hollerud-
hagen veilag, v/interimstyret. Gjeldende rosa veg.

Gjennom flere år tilbake har det vært betydelige utfordringer vedr. biltrafikken og
parkeringsproblemer for dette hytteområdet sør for Hollerudhagen. Etter god planlegging i
jordskifteretten er det nå fremmet fornuftige og helhetelige løsninger til beste for hyttefeltet.
Flere av medlemmene i "nytt veilag" stiller også vederlagsfritt grunn til disposisjon for fremføring av

nye veger til fellesskapet.

Eier av lrovedbølet gnr.255l2I Jan M. Hagen bidrar vederlagsfritt med'grunn til vegen

(fra grensemerke l0 til3) under forutsetning av at parkeringen for eiendommenebnr,32 og 51 flyttes
inn på sin egen grunn.

Eier av gnr. 44, Arild Fossum bidrar vederlagsfritt med en mindre del av sin eiendom ved
grensemerke l0 for at vegen skal kunne legges i en fordypning i terenget for dermed å kunne
etabeleres med minst rnulig terrenginngrep.

Eier av bnr./51 Inger J. Grøstad avgir rett til ferdsel på den delen av veien frem til bnr. 32 som blir
liggende på bnr. 51.

Det er avsatt en korridor til gangsti fra grensemerke 3 og 4, og ned til fiorden. Denne ligger
på"eiendom bnr. 51. Denne gangstien vil bli tilkoblet vegen og vil være berikende for miljøet.

Sluttkomentar:
Denne vegen fra grensemerke l0 til grensernerke 3, vil kunne etabeleres med minimale inngrep og til
en svært rimlig pris. Den vil dekke behovet for trafikk og parkeringsbehovet for fritidseiendommene
bnr.32 og 51, som sammen skal betale for vegen. Den vil også lette fremkommeligheten for
gangstien frem til Tyrifiorden.
Det er viktig med kordinering av alt vegarbeidet for alle aktuelle traseer i hyttefeltet for å holde
kosfirader nede.

Eier av bnr. 51 Inger J. Grøstad orienterer om at hun er i ferd rned åL sende inn søknad til kommunen
om dispensasjnon og byggetilladelse for er.r hytte på 50 kvrn. Hytten søkes plasert
på eiendommen på linje med nabohyttene bnr. 5l og44.

Med denne orienteringen samt faktaopplysninger, har interimstyret fremført merknader og
kommemntarer til brev 01.01.2017 fra fam. Forsberg.

Inger Arild Fossum
styremedlemleder interirnstyret.



Ringelike kommune.

Byggesak

Postboks 123,Sentrum

3502 Hønefoss.

, go, J4 , "q.ø/b ^

Viser til søknad fra Interimstylet for Hollerudhagen Veilag, datert 1 3.I2.1 6, vedr.

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser paragraf 2.1 ogparugraf 5. vedl. bygging av

veiel i hyttefelt på Tyristrand - g.nr.255l33 og 38.

Søknaden omfatter bla. forlengelse av eksistelende vei, som idag endel hos255162 og255l8l,
fi'am til bnr.63, 25, 47 og 4l.

Jeg må på det sterkeste plotestere på dette vei-tiltaket. Denne veitrasé vil, som vist på

vedlagte kart, endre min eiendom fra å ligge i en endevei, til å få vei inn fra nord, fortsette

langs min eiendoms grense i vest og sør, samt med snuplass opp et stykke inntil min
eiendoms grense i øst. Veien follenges videre i syd-østlige retning og inn til eiendommen

zssl4r.

Denne veitrasé ligger innenfor 100m grensen til Tylifiolden, fra stafi ca. 90 m og ender ca. 1 0

m fi'a fiorden. Denne vil også medføre stør:re naturinngrep og sprengning av vesentlige

fiellmasser.

Inger Hulbak, eier av 2551 47, blakte Nedre Buskelud Jordskifterett inn på banen for å få

bilvei fi'am til sin fritidseiendom allerede i201 2. Vi val mange som undlet oss over dette den

gang. Hun hadde kjøpt en eiendom som var uten bilvei, men med gangvei. Jeg går ut fi'a at

selger gjorde henne oppmerksom på dette da hun kjøpte eiendommen. Hulbak må jo også ha

forstått dette ved besiktigelsen av eiendom.men. Eiendommen har en gangavstand på ca. 150m

fra felles parkelingsplass. Saken ble fi'emmet i Nedre Buskerud jordskifterett30.04.201 3.

Litt senere i prosessen meldel eierne av bru'.41, bnr.25 og bnr'.63, seg på for å få vei fram til
sine respektive eiendommer.

t\
ro
r

(o
(f)
O);o

-!l !-ìl¿X
PÑõ-
LJT I

1

9E
Eg

EE
ÈÈ

ËEI



Her følger litt bakgrunnshistolie fra jordskifterett, sak 0600-2012-0010- Hollerud, m/sitater

fra de involverte og egne kommentarel:

Johannes Hagen kjøpel i lg4l eiendommen grtt.255 bru'.33 fi'a gården Hollerud gm.255

bru'.1.

I lg44 kommer det til et makeskifte mellom de samme eiendommene. Resultatet av dette er at

25513s blir etablert med Mar.ie Hollerud (medgift fi'a sin far Ole Hollerud bnr'.1)som eier av

denne.

Marie Hollerud,bru.38, selgel raskt ut fritidseiendommer, fradelt fra sin eiendom. Brm.48' 47,

46 o.s.v. blir etablert. Til slutt fradeles rest - eiendofitmen, som benevnes bnr'.78.

Den verbale besklivelsen av grenser for denne eiendommen er som følget: grensen mot vest

følger en rett linje av 17lm,grenser mot Fleitag (brr.62),Veiseth (bnr.65), Kolsrud (bnr.76)

og Hagen (bnr.33). Mot øst følger grensen vei i en lengde av 180m

MOT ØST FØLGER GREN SEN VEI I EN LENGDE AV 180M. DEttE Er VEiEN SOTN hAT' blitt

brukt av eiendommene utgått fra bnr.38. Mest sannsynlig ble denne veien etablert av Marie

Hollerud (bnr.3g) til bruk-for fritidseiendoÍrmene som hun hadde solgt. Dette er en veitrasé

som er flat og uten hindringer.

Det som er sikkert er at alle de som har vært eiele av bnr.47,48 og 46, tidligere og nåvær'ende

eiere, har benyttet denne veien som sin hyttevei. Den samme adkomst har også vært benyttet

av bnr.41.

Sten,bru.. 41, uttaler at "det ef fene rekreasjonen å gå denne veien".

Hagen bnr.2l og 33 har anvendt denne veien med tlanspoft av blant annet materialer, både

,o.ã t ukto1. og iny.r. tid med ATV. Hvorfor benytter Hagen denne veitlaséen og ikke

"Hagens vei tÍ Tyifiorden"(ref. måleblev bnr.76) viabm.62 og bnr'.81? Ett enkelt sval på det

el at det ikke er mulig med traktor eller ATV m/slep.

Dabnr.62ble solgt ut fra 255133 ble kjøper pälagt gjerdeplikt p.g.a. budskap som gikk i

område. Gjerde ble satt opp ca.195 t-52.Etter den tid har tt'aséen mellom bnr.62 og 8l og 63

kun blitt benyttet av turgåere.

Eiendommene fi.adelt f1a bru'. 38, har aldli benyttet veien som idag ender ibrn.62 og bnr'. 81
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Gru..255 brtr.25 er fradelt fra255ll og har alltid hatt sin adkomst fi'a vest b.l.a.via 255177 og

bnr.50. Til Deles orientering el også gnr,255l4l solgt ut fta255ll og ikke fta255138.

G'¡n.255163 hal alltid benyttet den gamle veien som ender ibm.62 og bru'. 81, som adkomst

til sin eiendom. Eier hal også benyttet bil fi'am til bru'.62 og bnr.81 nåldet har vært

nødvendig.

I2015 søkte eier av bru',63 dispensasjon fra kommuneplanens paragraf 5, sak 1515147, om ä

anlegge vei fram til sin eiendom fra vest mellom bnr. 39 og bru'.23 og videre mellom bru'.40

ogbw.77. Veien ble anlagt på sensommeren 2015. Eierne av bnr.63 og bru'.25 skal etter

sigende ha delt på utgiftene. Stor var vår forundring da vi

i2016, undel etmøte i jordskifteretten, ffu vite at veien vat anlagt uten godkjennelse av

forvaltningen.

I september 2014 kommer jordskifteletten med forslag om vedtak til veiløsning fol bnr'.

25,41,47,48 og 63. Bnr'.48 avstår areal til ny palkeringsplass for nevnte bnr.. Sitat:

"Det anlegges felles parkeringsplass for br:li.25,4I,47,48 og 63. Veien som fra den foreslåtte

parkeringsplassen gâr østfor bru. 78, gruses opp og utbedres i fellesskap til brukbar' "trillevei"

ned mot bnt.25,tilrettelagf fol bruk med rullestol eller tilsvarende. Tiltakshavere vil være

eierne av brrr,.25,41,47 og48, eventuelt også bru'.63. Eiel av bru'.63 gis beglenset lett til
motorisert ferdsel på veien som går'fi'am til brtr.62 og 81 for tlanspott av tyngre gods til
eiendommen" sitat slutt.

Etter min og fleres mening var lettens folslag fornuftig. Trykket på eksisterende

parker.ingsplass ville folsvinne og de respektive ville fa en vesentlig kortere og lettere vei

fram til sine eiendommer.

Eier av bnr.47,Ingel Hulbak, etter folespørsel fla dommer, uttalte, sitat: at lettens folslag om

trillevei ville kunne gjøre situasjonen bedre i noen henseende, sitat slutt. Bnr'. 41 og 63, som

også ønskel bilvei ettet den vestre tlaséen, gav uttrykk for at de ikke ønsket tlillevei etter den

østre traséen.

I b¡ev fra Inger Hulbak av 14.10.2014 til Nedre Buskerud Jordskifterett, skriver hun,

sitat: vi er ikke tjent med å parkele på arealet tilbrn.255148, for så å benytte "trillevei" videre

til våre tomter. Dessuten vil en stol palkeringsplass på dette arealet bli til ULEMPE FOR

N ABOEN E, sitat slutt. Videre i sitt brev så er det kun ett veialtemativ som ønskes og det er

viderefør'ingen av veien som idag ender ibnr.62 og 81. HVA MED ULEMPEN D ETTE VI L
FÅ FOR OSS SOM LI GGER TI L DEN GAMLE VEI EN, nevnes iKKE.
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Så engasjerer I. Hulbak, veiplanleggel Fredrik C. Løvenskiold, til å utarbeide en veiplan.

Alt.1 : veilinjen kan forlenges av eksisterende vei som sluttet v/ innkjørsel til eiendonìmen

2551 62. Denne traséen vil medføre en båndlagt areal på eiendommen255l62. Videre fierning
av trær og sprengning av fiell på samme eiendom. Veilinjen bør ikke ha kjørebredde mindre

enn 3,0 m. Dette vil si at veikloppen vil la'eve en bledde på 3,5-5,0 m, inkl kulveutvidelser.

Dette vill ødelegge min eiendoms parkeling og snuplass, samt rcdusere min eiendoms areal.

Flere store trær må fiernes.

Alt.2: samme trasé, men vei lagt utenfor 255162. For å få en god kurve inn mot trasé mellom

2551 8I og2551 62,må det sprenges fiell som ligger i sør-østre hjørne av eiendommen

2551 1 00. Det må videre sprenges {ell langs pähøyre side for å få tilstlekkelig bredde på

veikroppen. Totalt ca.2l5 fm3., samt felling/fierning av trær. Det anlegges snuplass inn til
venstle mellom grensepkt.46 og 8. Lengden på denne bør være min. 12 ffi, og 4 m bredde.

Veien er planlagt avsluttet nær østle enden av anneks på eiendom 255147. Total veilengde el

beregnet til 108 m, regnet fra grensepkt. 30. 3. Det er tatt utg. pkt. i parkeringsplass fol biler'

på 4 eiendommer; 255163,255125,255,47 og255l4l. Parkeringsplass for eiendom 255163 måt

sprenges ut i {e11.

Vei alternativ i østre trasé el ikke nevnt i Løvenskiolds plan.

Jeg forstår dette dit hen at I. Hulbak ikke ønsker bilvei langs sin eiendom 2551 47.

Belastningen med bilvei langs eiendomsgrenser', det får andle ta, ikke I. Hulbak.

1 Ll2.2Ol4 engasjerer Nedre Buskerud Jordskifterett sin fagkyndige for veier, landskonsulent

Jørn-Roar Follum, inn i saken. Det ble holdt befaring på traséene samme dag.

Rekvirent Inger Hulbak hadde ikke anledning til ämøte til denne befaringen og skliver til
dommer. Gudbrand Str'ømmen: jeg har tillit til at du presenterer for Follum; den fi'amlagte

veiplanen som er utarbeidet av Fredrik C. Løvenskiold. Og infotmerer han om ØN SKE N E OG

TI LPASSNI N GE N E FRA OSS FI RE H YTTE EI ERE, som vil ha nytte av å få bilvei fram til
egne tomter.

Vuldering av veitraséer v/J-R Follum datert 23.01 .201 5.

Follum skliver at hans vurderinger byggel på befalingen og Freddk C. Løvenskiolds rapport.
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Vei alt. 3a:( baseres på Løvenskiolds alt.2). Det el dette alternativet som er ønsket av de fire

hytteeierne bnr.25 ,41 ,47 , og 63 . Follum mener at ettersom hytteeierne kun har ønske om

framkommelighet med personbiler sommerstid trengs det ikke bredere vei enn 2,5m. Han

nevner at fol denne veien kan det benyttes ensidig tverrfall mot øst. Det vil si at all

overvannshåndtering fi'a gammel vei og ny vei vil renne inn på eiendommen255l62(min

eiendom). Han nevner også at det vil væle svært utfordrende under bygging av û'aséen ikke å

komme i konflikt med gjerde langs bnr.62 samt at man må flytte mur og ev. platting(tenasse)

på bnr.81.

Nå benytter jordskifteletten seg av at Follum også ser på den østre trasé , som nå nevnes som

alt.3b

Follum skriver: vegalternativet omtales i første rekke som trillevei.

Videre skriver han at denne veitraséen vil også kunne være egnet for bygging av vei for

pelsonbiltrafikk.

Veitlaséen går'i relativt enkelt teknisk ten'eng. Om veitraseen skal benyttes som bilvei, vil det

medføre sprengning på enkelte plasser, for å oppnå tilstrekkelig framkommelighet og

bæreevne. Den tidligele nevnte p-plass sør for grensemerke 83, vil det da ikke være behov

for.

En trillevei kan anlegges uten sprengning.

For å anlegge den event. nye parkelingsplassen legges det til grunn at det ikke bør vær'e behov

for sprengning, men kun påfylling av egnet masse.

Nedre Buskelud Joldskiftelett nedsetter et intelimstyre som pålegges å innhente bindende

tilbud fra minst to tilbydere. Før retten kan fatte endelig vedtak om bygging av vei, må

kostnadene vær'e kjent.

Retten viser til at lekvirenten Hulbak og Nordbø(bnr.25) har hatt forhåndskonferanse med

representant for Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune og fått visse signaler om

saksgangen.

Intelimstyret legger så fram tilbud fta2 enîepteîører) Turhus Maskin, Gol og Tranby

Anlegg, Vikersund.

Under rettsmøtel 5.12.2016, r'edegjør Tranby Anlegg for sitt anbud. Det blir befaring, med

representanten fol Tranby, etter rettsmøte. Hvor mye fiell som måtte sprenges bort på bru'.100,

blir det ikke helt klarhet i.
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Jeg forklarte at en del bygningsmasse på min eiendom(bru'.62) stär på pillarer og at det er

uklart hvor stabil glunnen er'. Jeg fikk til svar, at hvis det ble ødeleggelser på min eiendom

under sprengning, måtte jeg ta det på min egen forsikling.

Entreprenør'en forklarte at om de som sprenger holder seg innenfor de lystelsene som er

godkjent av myndighetene, så kan ikke de holdes ansvarlig for event. ødeleggelser på

eiendommer'. Hvem passer på at dette overholdes? Det fìnnes rystelsesmålere, men hvem

skal overvåke disse?

Under.befalingen ba jeg Tranby Anlegg i tillegg til hans anbud på tlilleveien å komme med et

tilbud på bilvei ettel alt.3b

15.12.2016 sendes søknad om bla. veibygging av alt.3amed dispensasjon fra

kommuneplanens bestemmelser.

SLUTNI NG: Min familie og jeg motsettel oss kravet fi'a lekvirentene som ønsker å bygge vei

rUNdt Vår fritidSEiENdOM. VI AN SER DETTE AT V, AR EI ENDOM BLI R EN

SALDERI NGSPOST i veiprosj ektet.

Jeg støtter meg på takstmann Tor Gunnar Sand og hans vurderingi2013, videre på MNTF

takstmann Einar Hulum i 2016, samt DNB's eiendomsmegler Cato Fegri i 2016. De uttaler

seg om verdiforringelsen en slik vei vil få for min eiendom, men den er vanskelig å fastsette i
klòner., når en ikke vet io/ohvaeiendommer i dette området har økt siden takst av våLr eiendom

i2OO4. EN TING SOM DE ALLE ER ENI G OM ER AT DET BLI R EN VESENTLIG

BRUKERFORI NGEL SE P,A. EI ENDOMMEN.

BRUKERFORI NGELSE anser jeg som det vesentligste og ikke selve verdifomingelsen i
kloner.

En fritidseiendom skal nytes uten forstymende larm fi'a biltrafikk.

Den fr.edfulle stillheten som vi alltid hal hatt ønsker vi fortsatt å beholde og setter vår lit til at

l.y'riljø- og arealforvaltning både administrativt og politisk håndhever kommuneplanens

par.ágraf 5 etter dens ordlyd; i områdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, el det i

.tt rott" på 100 m fra vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand,

forbudt å iverksette nye bygg- og anleggstiltak.

Ber om at veisaken behandles både administrativt og politisk.
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Forvaltningens vedtak vil skape presedens

Til slutt vil jeg sitete Nedre Buskerud Jordskifterett's uttalelser i brev av 04.11.2016:

DERSOM FORVALTNINGSMYNDIGHETENE I KKE SKULLE GI TILLATELSE, VI L
JORDSKI FTERETTEN I KKE KUNNE FATTE VEDTAK OM GJENNOM FØRI NG.
GRUNNLAGET FOR ANKE PÄ. VEDTAK OM VEIBYGGI NG VI L DA FALLE BORT.

I det min familie og jeg håper at vi også i fiamtiden kan nyte vår fritidsidyll, tegner jeg

med vennlig hilsen

Alf GunnarNavrud. Eierav gnr.25 bm.62.

Adr. Vikersundveien I 38, 3533 Tyristrand.

Vedlegg.

Oversiktskart for hytteområdet :

Rød:eksisterende vei. Kun fra pkt. l- 20.

Orange: alt. 3b

Blå: alt.3a

Gul: ny vei fi'am 1i1255163.
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Asta Johanne og Øystein Forsberg
Vestbyvein 37 b
0976 Oslo
Eier av g.nr.255132

Oslo, 01.01 .2017

Ringerike kommune
Byggesak
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kommentarer til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens $2.1 og $5
Nedre Buskerud Jordskifterett sak 0600-201 2-0010-Hollerud

Vi viser til lnterimstyret for Hollerudhagen Veilags søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens $ 2,1 og $ 5 der kart datert 27.06.16 skal være vedlagt.
Vi formen brukes her fordi kommentarene er forfattet av meg og min kone i

fellesskap.

Vi har forståelse for at enkelte hytteeiere i LNF-områder ønsker bilvei fram til hyttene
sine.
Og det er klart at en eventuell utbygging må gjøres så skånsomt som mulig.
Som oftest må selvfølgelig loven også følges bokstavelig og utbygging forbys.

Den rosa linjen på kartet som er vedlagt interimsyrets søknad om dispensasjon skal
indikere tilkomst til 9.nr.255132 og til den ubebygde eiendommen 9.nr.255/51.
Denne vei stubben, i et bratt terreng mot Tyrifjorden, vil i sin helhet ligge i LNF-
området og eventuelt bli godt synlig fra fjorden.

Vi trenger ikke denne vei stubben ned til hytta vår og vi synes inngrepet i naturen er
unødvendig. Derfor ønsker vi ikke at det gis dispensasjon til at den kan bygges

Vi har under hele saksgangen ijordskifteretten hevdet at for oss står ikke kostnadene
ved å anlegge denne veien iforhold til den eventuelle nytte vi oppnår.
Vi synes det ville være rarl à pålegge oss å bygge en vei som vi ikke ønsker i et
område hvor det egentlig er bygge forbud.

Vi håper på forståelse og at dispensasjon ikke blir innvilget for denne veistubben

Med vennlig hilsen

{or"n
tein Forsberg
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